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РУХОМИЙ СКЛАД ЗАЛІЗНИЦЬ (ЛОКОМОТИВИ ТА ВАГОНИ) 

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ  
(ЛОКОМОТИВЫ И ВАГОНЫ) 

 
О СОСТОЯНИИ ТОРМОЗОВ И КОЛЕС ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ 

 
Бабаев А.М. (ДНУЖТ), Емцев Е.В. (ВЧД-3 ст. Нижнеднепровск-Узел), 

Стриленко В.Э. (Приднепровская железная дорога) 
 

The method and results of the work is presented by the grounded results of the analysis of tech-
nical publications direction of further researches of brake defects of surfaces of rolling of wheels of 

freight carriages. 
 
Состояние поверхностей качения колес вагонов является многоаспектной пробле-

мой, решение которой может быть найдено только при смене системы колесо-рельс-
колодка. Анализ литературных источников свидетельствует, что проблема актуальна во 
все времена повсеместно и что единого подхода к ее решению не выработано. 

Природа возникновения дефектов на поверхностях качения колес грузовых вагонов 
обусловлена: 

а) внутренними (по отношению к вагону) силами взаимодействия в зоне контакта 
колесной пары с тормозными колодками; 

б) внешними (по отношению к пути) силами взаимодействия при плоскопараллель-
ном движении колес по рельсовым нитям. Таким образом, исследование дефектов поверх-
ностей качения колес предполагает наличие двух направлений: это изучение влияния про-
цессов фрикционного взаимодействия контактной пары на механизм зарождения и разви-
тия дефектов, а во-вторых, раскрытие последствий контактно-усталостного взаимодейст-
вия колес с рельсами. 

Основной целью этого исследования являлось выявление причин возникновения де-
фектов на поверхностях качения колес при различных неисправностях тормозного обору-
дования грузовых вагонов (случай «а»). 

Методикой исследования предусматривалось: 
- анализ научно-технических публикаций по данному направлению; 
- натурные обследования технического состояния колес грузовых вагонов, которые 

поступают в ремонт (ВЧД-3 ст. Н.-Д.-Узел); 
- обследование и испытания в АКП-151 Придн. ж. д. тормозных приборов, снимае-

мых с поступающих в ремонт вагонов (с увязкой к конкретным колесным парам); 
- обследование технического состояния  механической и пневматической частей 

тормозов грузовых вагонов опытного маршрута. Работа выполнялась сотрудниками науч-
но-исследовательской лаборатории «Вагоны» национального университета и работниками 
ВЧД-3 ст. Нижнеднепровск-Узел. Массив данных охватывает все колеса 456-ти универ-
сальных и специализированных вагонов, воздухораспределители № 483, авторежимы № 
265, авторегуляторы рычажных передач № 574Б. Состояние тормозных систем вагонов 
опытного маршрута оценивалось на соответствие требованиям инструкции ЦТ-ЦВ-ЦЛ-
0015. Полученный статистический материал обрабатывался с целью нахождения матема-
тического ожидания, дисперсии, среднеквадратичного отклонения. 

Анализ результатов исследований позволил оценить наиболее характерные дефекты 
колес из сталей «2» и «Т» как для универсальных, так и специализированных вагонов; 
дать техническое заключение о состоянии главных и магистральных частей воздухорас-
пределителей, о стабильности работы пневматических авторежимов и механических авто-
регуляторов; о качестве содержания и регулировки тормозных рычажных передач и необ-
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ходимости улучшения технического обслуживания тормозного оборудования, а также по-
вышения ответственности и профессионального мастерства персонала. 

 
НОВАЯ СТРУКТУРА РЕГУЛЯТОРА СКОРОСТИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ ЛОКОМОТИВОВ  

С ПЛАВНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ СИЛЫ ТЯГИ 
 

Баранов Л.А., Пудовиков О.Е., Савоськин А.Н. (МИИТ,  г. Москва) 
 

The new structure of system of automatic control of the speed is considered, allowing to reduce 
sizes of longitudinal dynamic forces in the train 

 
В настоящее время на железных дорогах России и стран СНГ эксплуатируются элек-

тровозы однофазно-постоянного тока ВЛ85, ВЛ65, ЭП1, 2ЭС5К, оборудованные системой 
плавного регулирования напряжения на зажимах тяговых двигателей и устройствами 
внутренней автоматики – системами автоматического управления (САУ) тока тяговых 
двигателей и скорости движения. Испытания и эксплуатация данных локомотивов выяви-
ла некоторые недостатки в работе контура скорости данных САУ, основным из которых 
является неучёт в полной мере особенностей грузового поезда как объекта управления, 
следствием чего явилось возникновение при определённых условиях значительных по ве-
личине, превышающих максимально допустимые значения продольных динамических сил 
в поезде, а также толчков и рывков в процессе его движения. 

Для устранения указанных недостатков разработана новая САУ скоростью движения 
локомотива, при выборе структуры и параметров которой были учтены особенности трак-
та измерения скорости, оснащённого импульсным датчиком скорости с частотно-
импульсной модуляцией, а именно тот факт, что при малых скоростях движения сигнал на 
выходе измерительного тракта содержит значительную погрешность. В результате учёта 
данной особенности, а также для выполнения требований, предъявляемых к регулятору 
скорости и заключающихся, в частности, в обеспечении допустимого уровня продольных 
сил, действующих при переходных режимах движения, предлагается самоорганизующая-
ся, адаптивная система, изменяющая свою структуру в зависимости от скорости движе-
ния. При скоростях, меньших пороговой величины v<4 км/ч, определяемой параметрами 
измерительного тракта, САУ работает как разомкнутая система задания силы тяги. При 
больших скоростях САУ начинает работать как замкнутая система регулирования скоро-
сти. В обоих режимах требуемый закон изменения силы тяги определяется наличием в 
структуре «задатчика интенсивности», зависимость между входными и выходными сигна-
лами которого определяется передаточной функцией апериодического звена второго по-
рядка. В первом случае (при малых скоростях) задатчик интенсивности реализует функ-
ции регулятора силы тяги, во втором случае (при больших скоростях) – сглаживающего 
устройства, предназначенного для сглаживания скачкообразно изменяющегося входного 
сигнала, пропорционального величине заданной скорости таким образом, чтобы соблюда-
лось ограничение на величину продольных сил. Во всех случаях задатчик интенсивности 
реализует двухступенчатый режим изменения силы тяги – первая ступень обеспечивает 
разгон с ускорением 0,2 от максимального значения, определяемого на основании тяговых 
характеристик локомотива и массы поезда; вторая ступень – разгон с полным ускорением. 
Величина задержки между ступенями определяется как время, необходимое для растяже-
ния предварительно сжатого поезда локомотивом, реализующим постоянную силу тяги. 

Расчёты, выполненные с предлагаемой структурой регулятора скорости и использо-
ванием модели, описывающей поезд как систему твёрдых тел, показали, что обеспечива-
ется значительное снижение величин продольных сил, действующих в составе поезда при 
переходных режимах движения по сравнению с типовым регулятором скорости. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СТАТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ МОСТОВОГО ПЕРЕГРУЖАТЕЛЯ 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Барбас И.Г.,  Бойко П.П. (ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 

 
Для решения проблемы продления срока службы мостовых перегружателей на же-

лезнодорожном ходу необходимо провести исследование напряженно-деформированного 
состояния несущих конструкций перегружателя. Согласно опыту эксплуатации наиболее 
нагруженным узлом мостовых перегружателей является система «тележка - подтележеч-
ная балка» в месте крепления к полураме. Следовательно, нужно решить вопрос о прочно-
сти этой системы. 

В данной работе приведено теоретическое исследование напряженно-
деформированного состояния системы «тележка - подтележечная балка - полурама» мос-
тового перегружателя. В качестве объекта для исследования выбран мостовой перегружа-
тель грузоподъемностью 30 т и пролетом 76,2 м, который выполняет транспортные опера-
ции на открытом складе угля Приднепровской ТЭЦ (г. Днепропетровск). Расчет на проч-
ность выполнен по методике ЦНИИПроектстальконструкция им. Мельникова (г. Москва), 
которая была использована при проектировании мостового перегружателя. 

Составлена конечно-элементная модель системы «тележка - подтележечная балка - 
полурама» на основе программного комплекса для расчета строительных конструкций ме-
тодом конечных элементов SCAD (Structure CAD). Нагрузки, действующие на систему 
приняты в соответствии с методикой ЦНИИПроектстальконструкции. В результате расче-
та получена картина напряженно-деформированного состояния полурамы мостового пе-
регружателя. 

На базе Приднепровской ТЭЦ проведены натурные испытания для сопоставления с 
результатами расчетов. В соответствии с результатами  уточнена математическая модель, 
проведен дополнительный расчет на различные виды нагружений. 

По результатам исследования прочности системы «тележка - подтележечная балка - 
полурама» будут разработаны рекомендации о возможности продления срока службы 
мостового перегружателя. 

 
ОЦІНКА ОСНОВНИХ ТЕПЛОТЕХНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ 
ОХОЛОДЖЕННЯ ДИСКОВОГО ГАЛЬМА ЛОКОМОТИВА 

 
Білобородова І.М., Осенін Ю.І., Соснов І.І.  

(Східноукраїнський національній університет ім. В. Даля) 
 

In article thermal (constructive) calculation of the liquid-air recuperative heat exchanger is exe-
cuted. Its purpose was an estimation of the areas of surfaces of heat exchange and rate of heat-carriers 

agent necessary for dispersion of thermal energy generated by a disk brake of the locomotive. 
 
Основною перешкодою для збільшення гальмівної потужності дискового гальма ло-

комотива, що накладає обмеження на діапазон швидкостей при якому він застосовується, 
являється інтенсивне тепловиділення в контакті гальмового диска з накладками.  Темпе-
ратури сполучених поверхонь, при цьому, досягають сотень градусів (у деяких випадках 
до 1000 °С), що негативно впливає на ефективність і безпеку гальмування в цілому. Здат-
ність самого гальмового диска розсіювати тепло за рахунок конвекції та випромінювання 
орієнтовно становить 10–25 % від загальної кількості теплової енергії, що генерується 
(для початкової швидкості гальмування 120 км/год і середньої температури у контакті га-
льмового диска із легованої сталі з накладками: 400–800 °С  відповідно).  

У даній роботі розглянуто один з можливих варіантів збільшення відведеної частки 
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тепла, виділюваного при гальмуванні, за допомогою використання системи примусового 
(активного) охолодження, побудованої на базі рекуперативного рідинно-повітряного теп-
лообмінного апарату. Для визначення перспектив такого рішення проведена оцінка осно-
вних теплотехнічних параметрів такої системи охолодження – величини площі поверхні 
теплообміну та значення кінцевих температур теплоносіїв, що визначають кількість відве-
деного тепла. Дані параметри знайдені за допомогою теплового, конструктивного розра-
хунку (був використаний метод середнього температурного напору). При цьому не уточ-
нювалося, яким образом, тепло надається гарячому теплоносієві, оскільки спосіб відбору 
тепла з області контакту і його передача гарячому теплоносієві, у загальному випадку за 
інших рівних умов, не впливає на роботу теплообмінного апарата. 

Результати оцінних теплових розрахунків дозволяють зробити вивід про те, що ви-
користовуючи у якості теплоносіїв воду або близьку до неї по теплофізичним властивос-
тям рідину (з максимальною робочою температурою 90 °С), охолоджувану атмосферним 
повітрям (при початковій його температурі 25 °С), для розсіювання 100 кВт теплової ене-
ргії (це становить, приблизно, 50% від загальної кількості теплової енергії, що генерується 
гальмовим диском при гальмуванні з початковою швидкістю 120 км/год) необхідна площа 
поверхні теплообміну, для випадку прямоточної схеми руху теплоносіїв: від 190 до 960 м2 
(Що відповідає умовам, коли коефіцієнт теплопередачі змінюється у межах 10–40 
Вт/(м2⋅С), витрата рідини: 2⋅10-5 –5⋅10-4 м3/с, витрата повітря: 6,11 м3/с відповідно). Для 
випадку противотіку, а також перехресної схеми руху теплоносіїв: 100 –420 м2 за тих са-
мих умов. Прямоточна схема, у цьому випадку, не виправдує свого використання. 

В результаті, можна констатувати, що відвід теплової енергії, яка генерується при 
гальмуванні дисковим гальмом локомотива, є цілком можливий (з теплотехнічних пози-
цій) за рахунок рідинно-повітряної системи активного охолодження.  Прогнозований по-
зитивний ефект виправдує роботи в цьому напрямку.  

 
125 – ЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ ДНЕПРОПЕТРОВСКОГО 

ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА 
 

Боднарь Б.Є., Красильников В.Н. (ДНУЖТ, г. Днепропетровск),  
Белоцкий Н.А., Матусевич Я.С. (ДТРЗ, г. Днепропетровск) 

 
The represented history of the Dnipropetrovs’k  TRZ. 

   
ОАО «Днепропетровский тепловозоремонтный завод» является одним из крупней-

ших в Украине предприятием по ремонту тепловозов. Основные заказчики завода  – это 
локомотивные службы железных дорог Украины, промышленные  предприятия Кривбас-
са, Донбасса, Полтавы, Львова, Харькова, Киева, а также  Казахстана, Туркменистана, 
Молдовы. Завод прошел долгий  путь становления, пережил тяжелое военное время, годы  
восстановления разрушенного войной народного хозяйства, послевоенного развития, годы 
перестройки. Тяжелые испытания пришлись на 90-е годы – период развала планово 
управляемой экономики и освоения рыночных приемов хозяйствования. В настоящее 
время ОАО «ДТРЗ», вступив в свой 125–летний юбилей, выходит на новые рубежи своей 
истории, совершенствует производство, набирает силы, стремительно движется в ритме 
современной жизни. 

История завода – это долгий путь развития, огромный напряженный творческий 
труд нескольких поколений заводчан, десятков тысяч рабочих, техников, инженеров. 
Предприятие было введено в эксплуатацию в июле 1884 года и именовалось «Главные 
мастерские Екатерининской железной дороги», задачей которых был ремонт паровозов и 
вагонов для железной дороги. В дальнейшем  мастерские были названы  «Главные паро-
возные мастерские Екатерининской железной дороги». По тому времени это было круп-



 7 

ное железнодорожное предприятие, на котором работало около 2000 человек с годовой 
программой ремонта – 102 паровоза. В1929 году предприятие переименовано в Днепро-
петровский паровозоремонтный завод. С 1965 года завод приступил к ремонту тепловозов 
серии ТЭ3 и был переименован в Днепропетровский тепловозоремонтный завод. В 1968 
году освоен ремонт маневровых тепловозов ТЭМ1, ТЭМ2, а в последующие годы – маги-
стральных тепловозов серий ТЭ10 всех модификаций. В 1977 – 88 г.г.  годовой  выпуск  
доведен до 640 – 700 секций  тепловозов в год. В 1991 – 92 годах начался спад объемов 
ремонта тепловозов из-за потери рынка в государствах СНГ. С начала 90-х годов по на-
стоящее время завод переживает период своего второго рождения и становления. В слож-
нейших условиях, без инвестиций на перепрофилирование, необходимо было подготовить 
производство для ремонта подвижного состава, эксплуатируемого на железных дорогах 
Украины. С этой целью был выбран маневровый тепловоз ЧМЭ3, ремонт которого в Ук-
раине до этого не производился.  Работа по техническому переоснащению завода была 
начата прежде всего с подготовки инженерных кадров – конструкторов, инженеров-
технологов.  В 2004 году завод получил дополнительное задание Минтранса на ремонт 
магистральных тепловозов 2ТЭ116. 

За 125-ти летнюю историю на заводе проведено несколько комплексных реконст-
рукций, полностью преобразовавших производство. Коллектив завода всегда с честью вы-
ходил из сложных ситуаций, успешно решая выдвигаемые жизнью задачи.  

 
РОЗРОБКА СИСТЕМИ НЕРОЗБІРНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ДИЗЕЛЯ  

 
Боднар Б.Є., Очкасов О.Б., Кислий Д.М., Черняєв Д.В. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 
Дизель тепловоза є основною силовою установкою  від  технічного стану якого бага-

то в чому залежить своєчасне виконання перевезень і безпека руху. Нерозбірне діагносту-
вання дизеля має великі перспективи, тому що від його технічного стану в цілому зале-
жить працездатність тепловоза. Крім цього,  такий підхід має велике економічне значення, 
тому що при ремонті локомотивів  приблизно 50% вартості ремонту складає вартість роз-
бирання та складання. 

Нерівномірність обертання валу двигуна пояснюється, перш за все, імпульсним обе-
ртаючим моментом, що виникають  від дії кожного з його циліндрів. Крім того, якщо вва-
жати, що момент опору обертанню валу при сталому режимі є постійним, і порівняти зна-
чення цього моменту з обертаючим моментом двигуна, що безперервно змінюється, то яс-
но, що при спалахах в циліндрах обертаючий момент буде більше моменту опору, а в пе-
ріоди між спалахами — менше. Прийнято говорити, що в першому випадку має місце 
надлишок обертаючого моменту, а в другому — його нестача. На зменшення нерівномір-
ності обертання істотний вплив має величина моменту інерції всіх рухомих деталей дви-
гуна, включаючи маховик, який також необхідний для виведення ланок механізму з мерт-
вих точок. Проте повністю ліквідувати нерівномірність обертання колінчастого валу – до-
сить складна задача, а використати цю властивість дизеля для аналізу робочого процесу 
циліндрів, тобто використати нерівномірність роботи в якості діагностичного параметру  - 
задача реальна і потребує теоретичних та експериментальних досліджень. 

Експериментально встановлено, що для дизелів-генераторних установок ступінь не-
рівномірності знаходиться в межах - від 1/150 до 1/300 середнього значення частоти обер-
тання колінчастого валу..  

Для визначення нерівномірності обертання колінчастого валу дизеля необхідно з ве-
ликою точністю визначити миттєве значення окружної швидкості.  

У більшості систем діагностування для визначення  нерівномірністю частоти обер-
танні валу ДВЗ використовується індуктивний або оптичний датчики. Такий спосіб виміру 
має недоліки, головний з яких: невелика та нестабільна точність внаслідок зношення та 
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забруднення зубців шестерні. Крім того, індуктивний датчик має не ідеальні магнітні вла-
стивості, і  тому не в змозі чітко фіксувати миттєву швидкість колінчастого валу дизеля 
при великій його швидкості.  

Датчик для виміру окружної швидкості датчик  повинен відповідати ряду вимог, та-
ких як: здатність міряти кутову швидкість в межах одного оберту з достатньою точністю; 
малогабаритність; зручність монтажу та демонтажу; робоча частота обертання не менше 
номінальної частоти обертання дизеля (не менш ніж 1500 об/хв); незалежність надійності 
та точності виміру від умов зовнішнього середовища.  

На основі наведених вимог пропонується використовувати в системах нерозбірного 
діагностування ДВЗ інкріментальний оптичний датчик кутового переміщення.. 

Обробка та програмний аналіз результатів вимірювання експериментальних кривих 
нерівномірності частоти обертання валу дизеля дозволяють дійти висновку про технічний 
стан дизеля та якість робочого процесу. Для цього проводиться  ряд вимірів миттєвої 
окружної  швидкості при різних режимах роботи дизеля та різних навантаженнях.  

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ВУЗЛІВ ЛОКОМОТИВА  

З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 
 

Боднар Б.Є., Очкасов О.Б., Швець О.М. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 

В процесі експлуатації  локомотивів відбувається  зміна  технічного стану їх вузлів 
під дією експлуатаційних факторів. Вплив таких факторів визначається, серед іншого, ре-
жимами роботи, властивостями робочого середовища, впливом оточуючого середовища, а 
також обсягом, якістю і своєчасністю проведення ремонтних робіт, виконанням обслуго-
вуючим персоналом правил технічної експлуатації.  

На сьогоднішній день в локомотивному господарстві Укрзалізниці експлуатуються 
локомотиви які обладнані сучасними бортовими системами діагностування Більшість сис-
тем діагностування мають можливість зчитування інформації з бортових модулів пам’яті 
для подальшого аналізу, але на сьогоднішній день такий аналіз виконується не в повній 
мірі.  

При дослідженні технічного стану вузлів локомотивів за результатами діагностуван-
ня найбільш поширеними є статистичні методи досліджень. Статистичні методи базують-
ся на прогнозуванні виникнення відмови вузла локомотива з урахуванням статистичного 
закону  розподілу залишкового ресурсу. 

Основною проблемою використання статистичних методів є визначення критерію, 
тобто параметру, за яким буде оцінюватись зміна технічного стану кожного конкретного 
вузла і агрегату локомотива, а також визначення відповідного закону за яким відбувається 
зміна цього параметру. Використання статистичних методів доцільно лише в тому випад-
ку коли закон зміни технічного стану кожного конкретного вузла відповідає одному із ос-
новних типів законів розподілу для яких відомі основні розрахункові співвідношення. 

Аналіз сучасних методів аналізу результатів діагностування та прогнозування зміни  
параметрів в різних галузях техніки  показав, що на сьогоднішній день при розв'язуванні 
самих різних завдань широко використовуються нейронні мережі. Нейронні мережі акти-
вно використовуються там, де звичайні алгоритмічні методи виявляються неефективними 
або зовсім неможливими. 

В порівнянні зі статистичними методами нейронні мережі мають наступні переваги: 
моделюють нелінійні функції практично будь-якого ступеня складності,  добре вирішують 
задачі з великою розмірністю, вчаться на прикладах, прискорюють процес знаходження 
залежності за рахунок одночасної обробки даних всіма нейронами. 

Основними задачами які можуть вирішуватись при дослідженні технічного стану ву-
злів локомотивів з використанням нейронних мереж є задача класифікації відмов вузлів 
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локомотива, визначення технічного стану локомотива на основі аналізу попереднього до-
свіду та результатів діагностування.  Штучні нейроні мережі можуть бути використані для 
вирішення задачі класифікації несправностей вузлів локомотивів та прогнозування зна-
чень параметрів вузлів. Для вирішення цих задач найпоширеніше застосування отримала 
архітектура штучної нейронної мережі, яка має назву багатошаровий персептрон. 

Для вирішення задачі класифікації несправностей вузлів локомотива за допомогою 
багатошарового персептрону вузол характеризується вектором параметрів p = (p1,…, pN). 
Також визначається M класів несправностей цього вузла, C1..CM. На підставі вектора p не-
обхідно визначити, до якого класу віднести об'єкт, тобто вибрати той технічний стан Ci, 
до якого належить об'єкт, що характеризується набором параметрів р. Мережа будує відо-
браження p c →  в процесі навчання. Для довільного вектора p на вході отримуємо вірогі-
дність належності до класів c на виході.  

 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЕПРИДАТНОСТІ ЛОКОМОТИВІВ 

 
Боднар Є.Б. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 

 
Значні витрати на підтримку працездатності рухомого складу обумовлені низькою 

продуктивністю праці на підприємствах, які займаються його обслуговуванням і ремон-
том. Це пояснюється, по-перше,  недостатньою організацією системи технічного 
діагностування, а по-друге, конструкції  вузлів та агрегатів рухомого складу не мають 
достатньої кількості вбудованих елементів діагностування, тобто їх контролепридатність  
досить низька. Таким чином, дана проблема може бути вирішена, з одного боку, введен-
ням на ремонтних підприємствах ліній інструментального технічного контролю, а з 
іншого боку, впровадженням в конструкцію рухомого складу вбудованих систем 
діагностування, тобто підвищенням його контролепридатності. 

На сьогодні, коли більша частина рухомого складу має значний термін експлуатації, 
особливо гострою і актуальною стає задача впровадження  інструментальних методів кон-
тролю технічного стану, що дозволяє призначати періодичність ремонтних  впливів і про-
водити обслуговування за технічним станом. 

В цьому випадку, як показує практика експлуатації  машин, значно знижуються 
експлуатаційні витрати. Наприклад, при налагодженому обслуговуванні автомобілів із за-
стосуванням засобів технічної діагностики періодичність другого технічного обслугову-
вання (ТО-2) збільшується на 10-20%, трудомісткість  знижується на 10-15%, витрати на 
поточний ремонт, витрата на запасні частини і витрата палива зменшуються на 8-20% . 
Разом з цим із-за недостатньої контролепридатності час на підготовку, монтаж і демонтаж 
вимірюючих пристроїв складає 60-80% від загального часу на діагностування. 

Витрати на діагностування могли б бути також понижені, якби   ступінь 
контролепридатності вузлів і систем рухомого складу був значно вищим, тобто вони були 
оснащені вбудованими точками контролю, а ще краще – автоматизованими системами 
контролю діагностичних параметрів. Проте практика конструювання  локомотивів 
показує, що вбудовані засоби технічного діагностування, або з’єднувачі  для приєднання 
зовнішніх засобів технічного діагностування починають упроваджуватись в конструкції 
нових сучасних локомотивів без достатнього наукового обґрунтування. Це  приводить до 
впровадження малоефективних систем діагностування. Проведення такої роботи 
необхідно організовувати на базі концепції контролепридатності локомотивів. 

В доповіді пропонується концепція забезпечення конструктивної 
контролепридатності згідно з якою кожна структурна складова, а іноді і окремі вузли та 
деталі локомотива забезпечуються засобами діагностики, які  визначають поточні значен-
ня діагностичних параметрів. Пропонується структура інформаційних каналів для 
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передачі інформації та способи їх розподілу. Збір і обробка інформації здійснюється бор-
товим контрольно-вимірюючим контролером (БКВК) до складу якого входять датчики, 
погоджуючі пристрої,  засоби калібровки сигналів та блоки їх розподілу. Після обробки 
інформація поступає на дисплей, який розташований в кабіні машиніста, та в накопичувач 
інформації для подальшого використання її обслуговуючим персоналом.  БКВК служить 
не тільки для контролю і відображення інформації, а і для видачі рекомендацій машиністу 
у випадку виникнення не штатних ситуацій. Крім цього передбачається можливість вико-
ристання БКВК в  інформаційних системах депо при стаціонарному діагностуванні та 
проведенні ТО та ПР. Це дасть можливість аналізу зміни технічного стану вузлів та про-
гнозування залишкового ресурсу. 

 
ІСПИТОВИЙ СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО 

ЗГОРЯННЯ 
 

Бондаренко В.І., Іващенко О.В., Кравець В.В., Кудашко І.І., Підгорний С.О. 
(ДНУЗТ, м.Дніпропетровськ) 

 
Близько 80 % механічної енергії, яку використовує в своїй діяльності людство, виро-

бляється двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) - основними споживачами пального 
нафтового походження, ресурси якого обмежені.  Перед країнами, що імпортують нафту, 
до яких належить і Україна досить гостро стоїть питання забезпечення ДВЗ паливом. Од-
ним з напрямків вирішення проблеми нестачі енергоресурсів нафтового походження є 
освоєння альтернативних джерел енергії, зокрема біопалива. Актуальність вирішення цієї 
проблеми відповідає рішенню Верховної Ради України № 3158.  

Переведення дизелів на біопаливо здійснено в багатьох країнах світу. Застосування 
палива рослинного походження можливе як на двигунах малої потужності так, і на двигу-
нах великої потужності, наприклад, локомотивних. В Європі виробляється більше 1,5 млн. 
т біопалива. Однак 20-річний досвід експлуатації дизельних двигунів при конвертації їх на 
біодизель показує деякі зміни їх експлуатаційних характеристик. Тому для адаптації кож-
ного дизельного двигуна при переході на біопаливо потрібні наукові дослідження, спря-
мовані на усунення його негативних наслідків. 

Для проведення подібних експериментальних досліджень на кафедрі «Теплотехніка» 
встановлено іспитовий стенд фірми VEB. Стенд для випробовування дизельних двигунів 
складається з дизельного двигуна СМД 1800, гальмової установки, умформера, силових 
шаф керування, пульта керування двигуном, перетворювачів температури та тиску, вимі-
рювальної апаратури. 

Дизельний двигун марки СМД-1800 виробництва «Харківській завод тракторних 
двигунів» виконано 4-х циліндровим за V-образною схемою, потужністю 38 к.с., з 4-х се-
кційним рядним паливним насосом високого тиску (ПНВТ) та форсунками ЧТА 1402 Чу-
гуївського заводу паливної апаратури (ЧЗПА). 

Як гальмова установка застосовується електрична машина типу GPFq-9h з робочою 
напругою U=400В та номінальним струмом I=114А (максимальна потужність P=49кВт). 
Гальмова установка може працювати як генератор, коли вона гальмує дизель, і як елект-
родвигун, коли вона обертає колінчатий вал дизеля. Електрична енергія, виробляється га-
льмом, поглинається в реостатах DDR C37, U=400В, I=113А, P=50кВт, які підключаються 
східчастим способом. В останньому випадку гальмова установка, як балансирна динамо-
машина з незалежним збудженням, електрично пов’язана з умформером. 

Умформер складається з електродвигуна постійного струму типу GBG2-250, 
U=400В, I=113,5А, P=50кВт, механічно з’єднаного з генератором змінного струму типу 
KMR-250-M4A KNs Pmax=90кВт, U=380В, що підключається до мережі. Обмотки збу-
дження генератора живляться від мережі змінного струму через автотрансформатори й 
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спеціальні випрямлювачі. Така схема забезпечує простоту керування гальмом при випро-
буваннях. Перехід з моторного режиму при примусовому обертанні колінчатого вала дви-
гуна на генераторній (гальмування двигуна) здійснюється автоматично за допомогою си-
лових шаф керування Starksromtell2 50Kw-2 SAK-N670/03 при включенні подачі палива 
випробовуваного двигуна. Задана частота обертання автоматично підтримується незалеж-
но від змін потужності випробовуваного двигуна.   

На центральному пульті розміщено системи керування двигуном, гальмом і вимірю-
вальними приладами. Системи керування забезпечують можливість на відстані від двигу-
на плавно змінювати положення рейки паливного насоса та фіксувати її в обраному поло-
женні, а також вмикати або вимикати гальмо, змінювати навантаження, швидкісний ре-
жим і т.п. 

 
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО УТРИМАННЯ ВАГОНІВ  

ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ 
 

Борзилов І.Д. (Українська державна академія залізничного транспорту) 
 
The ways of technical maintenance improvement of cars were under the consideration for increas-

ing the effectiveness of their use through the restructuring of technological base and introduction the up-
to-date informational technologies and automatic diagnostics systems and technical monitoring of cars. 

 
Розміщення виробничо-технічної бази технічного утримання вагонів на залізницях, 

що склалося історично, не враховує існуючі технічні, організаційні та економічні пробле-
ми. Та і технічний рівень вагонних депо за багатьма параметрами не відповідає зростаю-
чим потребам залізничної галузі та європейським стандартам якості. В той же час сучасні 
умови потребують використання новітніх технологій по відновленню та збільшенню тер-
міну служби вагонів. Одним із напрямків рішення цих проблем є удосконалення системи 
технічного утримання вагонів, яка здатна забезпечити підвищення ефективності їх вико-
ристання на підставі реструктуризації виробничо-технічної бази технічного утримання 
вагонів та використання прогресивних технологічних рішень.  

Вирішення питання реструктуризації виробничо-технічної бази на залізницях пови-
нно проводитися з повним урахуванням впливу розміщення деповської бази на величину 
трудових, матеріальних та вартісних витрат в сфері технічного утримання вагонів. В якос-
ті критерію для вибору раціонального варіанта розміщення підприємств запропоновано 
використовувати мінімум суми витрат на проведення всіх операцій з технічного утриман-
ня вагонів та витрат на транспортування до підприємств їх виконання. Визначені складові 
цих витрат і запропонований алгоритм розрахунку кінцевих значень. 

Одним з перспективних напрямків в рамках удосконалення системи технічного утри-
мання вагонів для підвищення ефективності їх використання є застосування автоматизо-
ваної системи діагностики вагонів з прогнозуванням та раннім виявленням несправностей 
і видачею рекомендацій по їх ремонту та моніторингу технічного стану вагонів. Тому не-
обхідно в масштабі залізниць організувати пункти поглибленої діагностики (ППД) ваго-
нів. Для реалізації цього завдання створені моделі їх розміщення, що задовольняють вимо-
гам мінімізації трудових, матеріальних та вартісних витрат в процесі технічного утримання 
вагонів. 

Реструктуризація виробничо-технічної бази технічного утримання вагонів передба-
чає також впровадження сучасних інформаційних технологій та автоматизованих систем 
діагностики, що виконують прогнозування та раннє виявлення несправностей і видачу ре-
комендацій з технічного обслуговування або ремонту. При цьому важливо поєднання ін-
формаційної технології і автоматизованих систем діагностики та моніторингу технічного 
стану вагонів, для створення єдиного інформаційного поля, що містить дані про технічний 
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стан та якість технічного утримання вагонів. Для рішення цієї проблеми розроблено функ-
ціональну схему передачі інформації між усіма суб’єктами, що приймають участь в системі 
технічного утримання вагонів. Реалізація такої схеми дозволить в режимі реального часу ба-
чити роботу вагона та діяльність виробничо-технічної бази у цілому за рахунок отримання 
більш точної оперативної, звітної та аналітичної інформації. 

Узагальнена математична модель реструктуризації виробничо-технічної бази техніч-
ного утримання вагонів може бути побудована на основі моделі множинної регресії. З ви-
користанням цієї математичної моделі були виконані завдання зі створення інформаційної 
контрольованої системи технічного утримання вагонів за умов реструктуризації виробни-
чо-технічної бази. 

 
РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ  
КОЛЕБАНИЙ ВАГОНА-ПЛАТФОРМЫ СОЧЛЕНЕННОГО ТИПА 

 
Бубнов В.М., Мямлин С.В.*, Гуржи Н.Л.  

(ООО «ГСКБВ», г Мариуполь, *ДНУЖТ, г.Днепропетровск) 
 

Создание конструкций сочлененных вагонов-платформ является одним из новых и 
перспективных направлений украинского вагоностроения. Ранее такой тип подвижного 
состава не производился и соответственно не эксплуатировался, что обусловило полное 
отсутствие нормативной, исследовательской и экспериментальной базы. Специалистами 
ООО «ГСКБВ», совместно с ДНУЖТ была разработана математическая модель, описы-
вающая пространственные колебания сочлененного вагона-платформы при движении с 
различными скоростями.  

Для разработки математической модели пространственных колебаний грузового ва-
гона как экипажа с одноступенчатым рессорным подвешиванием была принята схема кон-
струкции платформы, состоящая из 18 твердых тел: две полурамы, узел сочленения, три 
надрессорных балки, 6 боковых рам тележек, 6 колесных пар. Для каждого тела системы 
рассмотрены линейные перемещения вдоль соответствующих осей, при этом перемеще-
ния вдоль оси пути х – подергивание, поперек оси пути у – боковой относ, по вертикали z 
– подпрыгивание; а также угловые перемещения относительно соответствующих осей: 
относительно оси х – θ, боковая качка; относительно оси у – ϕ, продольная качка или га-
лопирование; относительно оси z – ψ, виляние. 

На рассматриваемую механическую систему были наложены некоторые связи и ог-
раничения. В результате система тел имеет 61 степень свободы. При составлении диффе-
ренциальных уравнений колебаний системы используется уравнением Лагранжа 2-го рода 
в виде: 

,n
n

d T
Q

dt q

 ∂ = ∂ &

 

Кинетическая энергия системы определена по теореме Кенига, как сумма кинетиче-
ских энергий тел, входящих в систему. Рассмотрены силы взаимодействия тел, возни-
кающие в связях. С использованием инерционных коэффициентов аn, получим систему 
дифференциальных уравнений в следующем виде: 

( )1,61n n na q Q n= =&&  

Для интегрирования системы дифференциальных уравнений составлена программа 
вычислений, с использованием вычислительного комплекса Maplesoft Maple. Используя 
описанную модель, были получены основные динамические показатели: коэффициент 
вертикальной динамики обрессоренной части вагона, коэффициент вертикальной динами-
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ки необрессоренной части вагона, коэффициент устойчивости колесной пары против схо-
да с рельса, боковой относ колесных пар, забегание боковин, виляние колесной пары, ви-
ляние тележки относительно кузова. Зависимости основных показателей относительно 
скорости движения вагона приведены в виде графиков.  

Таким образом, разработано математическое описание пространственных колебаний 
6-ти осного грузового вагона сочлененного типа. Для оценки динамических качеств гру-
зовых вагонов и воздействия их на путь при движении по прямолинейным и криволиней-
ным участкам пути определены динамические показатели, которые регламентируются 
действующими нормами. 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГРАНУЛОМЕТРИЧНОГО СКЛАДУ ПІСКУ НА  

КОЕФІЦІЄНТ КОРИСНОЇ ДІЇ ПІСКОПОДАЮЧОЇ СИСТЕМИ ЛОКОМОТИВА  
 

Бугаєнко В.В., Осенін Ю.І. 
(Східноукраїнський національний університет імені В. Даля) 

 
Process of interaction a running stream air and particle of an abrasive material on a length of a 

way from an exhaust outlet of system of giving of sand to a place of contact of a wheel of the locomotive 
with a rail is considered. The mathematical model of movement of a particle is made. Trajectories of 

movement of particles of the different sizes are calculated at various sizes of initial speed and speed of a 
running stream of air. Recommendations for choice granulometric structure of a used abrasive material 

are given. 
 
Для реалізації тягового зусилля й зусилля гальмування рухомого складу на залізнич-

ному транспорті широко  використовується кварцовий пісок, що дозволяє підтримувати 
величину коефіцієнта зчеплення коліс із рейками на високому рівні.  

На шляху від вихідного отвору піскоподаючої системи до місця контакту колеса з 
рейкою, частки піску взаємодіють із потоком повітря, що набігає, швидкість якого визна-
чається швидкістю руху локомотива. У зв'язку із цим, траєкторії руху часток перетерп-
люють зміни, що залежать від швидкості рухи локомотива, початкової швидкості часток й 
їхніх розмірів. Кварцовий пісок, що використовується на залізничному транспорті в цей 
час, має полідисперсний гранулометричний склад.  Тому кількість часток піску, що по-
трапляють в область контакту, істотно менше  кількості подаваного піскоподаючою сис-
темою. За наявними даними, кількість піску, що не попадає в область контакту, становить 
від 20 до 80 % (залежно від режиму руху локомотива) від загальної кількості піску, що 
подається під колеса рухомого складу. 

Одним з напрямків підвищення коефіцієнта корисної дії піскоподаючої системи є 
вивчення механізму взаємодії потоку повітря, що набігає, із частками піску на шляху від 
вихідного отвору піскоподаючої системи до області контакту колеса з рейкою. 

Були складені рівняння руху частки з урахуванням сили аеродинамічного опору й 
сили ваги, проведений розрахунок траєкторій часток різних розмірів при різних величинах 
їхньої початкової швидкості й швидкості потоку повітря, що набігає. 

Отримані результати показують, що траєкторії часток розміром δ = 1,5 мм, 
δ = 1,0 мм , δ = 0, 5 мм, при початковій швидкості часток up = 8 м/c і швидкості потоку, що 
набігає, u = 0, практично збігаються. При зміні швидкості потоку, що набігає, від u = 0    
до u = 100 км/ч, зсув місця контакту частки з рейкою, для часток розміром 1,5; 1,0;  
0, 5 мм, склав ~13, 23 й 53 мм, відповідно. Зсув місця контакту частки з рейкою зростає зі 
зменшенням початкової швидкості частки. Так, при початковій швидкості  частки  
up = 6 м/c, зазначений зсув для часток розміром 1,5; 1,0; 0,5 мм, при тій же зміні швидкості 
потоку, що набігає, склав, відповідно, 30, 45 й 90 мм.    
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ТА МІЦНОСТІ ВАГОНІВ-ЦИСТЕРН ПРИ 
ПЕРЕВЕЗЕННІ ЇХ ЗАЛІЗНИЧНИМИ ПОРОМАМИ У МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ  

 
Візняк Р.І., Ловська А.О. (УкрДАЗТ, м. Харків) 

 
Deals with the freight car body dynamics under the operation in the international railway and water 

communication in the conditions of rolling taking into account different wave route angles in relation to 
the ferry vessel body. Principle kinds of the freight car oscillatory movement are considered under sea 

roughness conditions that make impact on it’s durability and stability relatively to the vessel deck. Analy-
sis of car fixing technologies on deck of railway-ferry vessels is carried-out. Their power influence on car 
body construction elements which used in car fixing in rough waves condition hydrometeorological char-

acter of vessel area of water are investigated. 
 
У теперішній час інтенсифікація взаємодії між окремими складовими транспортної 

політики та логістики України забезпечує інтегрування її в міжнародну систему транспор-
тних коридорів. 

Припортова інфраструктура країни нараховує біля 20 портів, що створює площину 
взаємодії з іншими державами через акваторії Чорного та Азовського морів, як виходів у 
міжнародне сполучення. У зв’язку з цим важливе місце, щодо питання ефективності взає-
модії між залізничним та водним видами транспорту в загальній транспортній системі за-
ймає розвиток залізнично-поромних перевезень.  

В цей час в Україні експлуатуються чотири поромні маршрути: Тамань – Керч (Росія 
– Україна), Іллічівськ – Варна (Україна – Болгарія), Іллічівськ – Поті – Батумі (Україна – 
Грузія), Іллічівськ – Дериндже (Україна – Туреччина) і це далеко не остання цифра. 

Питанню розміщення та надійності закріплення вагонів відносно палуб залізнично-
поромних суден необхідно приділяти особливу увагу, оскільки саме від цих факторів, го-
ловним чином, залежить остійність поромного судна, і як наслідок – збереження рухомого 
складу і вантажів.  

Дослідження аварійних ситуацій поромних суден з вагонами на борту дозволило 
зробити висновок, що головною причиною зменшення та імовірності втрати остійності 
судна є зміщення вагонів відносно палуби в умовах морської качки. 

Відомо, що залізнично-поромними суднами перевозиться широка номенклатура ван-
тажів, серед яких одним із найпоширеніших є наливні (наприклад, в 2007 р. об'єм переве-
зень наливних вантажів через Іллічівський поромний комплекс склав 79 тис. т, а через 
комплекс морської залізничної поромної переправи в порту “Крим” – 920 тис. т).  

Суттєвий вплив на безпеку руху вагонів-цистерн морем має недолив котла наливним 
вантажем. Тому однією із задач є дослідження динамічного процесу взаємодії вагонів-
цистерн з поромними суднами при перевезенні їх в умовах морського хвилювання з ура-
хуванням недоливу котла та різних курсових кутів хвилі по відношенню до судна. Було 
складено диференційні рівняння руху вагона-цистерни для основних видів морської качки 
(вертикальної, кільової та бортової). Їх розв’язання виконувалося шляхом інтегрування 
системи диференційних рівнянь, а перевірка – з використанням сучасних засобів обчис-
лювальної техніки.  

При оцінці міцності котлів вагонів-цистерн враховувалася взаємодія їх з технічними 
пристроями залізничних поромів, які використовуються для закріплення вагонів відносно 
палуб суден.  

Отримані результати на початковому етапі досліджень дозволяють розробити реко-
мендації щодо забезпечення стійкості та міцності вагонів-цистерн при експлуатації їх в 
міжнародному залізнично-поромному сполученні і умовах підвищення швидкостей керу-
вання суден. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЧИН МАСОВИХ ПОШКОДЖЕНЬ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ 
І ЗАХОДИ, ЩО НАПРАВЛЕНІ НА ЇХ УСУНЕННЯ  

 
Візняк Р.І., Рибін А.В. (УкрДАЗТ, м. Харків) 

 
The problem of mass damages and refusals of cars of the Ukrainian railway of freight park at load-

ing, unloading and shunting work already long time remains not solved on appropriate level and leads to 
considerable financial losses of a railway transportation. The analysis of distributions of damages of a 
freight rolling stock in operation which have happened on railways of Ukraine, at the industrial enter-

prises and at the enterprises of the Ukrainian railway is carried out. In a tail-piece conclusions are done 
about the necessity of more detailed research of durability of basket of freight carriage for separate knots, 

increase of control in quality of repair and technical service. 
 
Проблема масових пошкоджень та відмов вагонів вантажного парку Укрзалізниці 

(УЗ) при навантажувально-розвантажувальних (НРР)  та маневрових роботах (МР) вже 
тривалий час залишається невирішеною на належному рівні і завдає значних матеріальних 
збитків залізничному транспорту. Крім цього, вантажний рухомий склад має схильність 
до пошкоджень внаслідок граничного спрацювання вузлів і деталей, а також і у результаті 
недосконалості існуючих технологій обслуговування та ремонту вагонів. 

Особливо це стосується конструкційних елементів кузовів, які регулярно взаємоді-
ють із робочими органами вантажно-розвантажувальних машин і механізмів, випробову-
ють знакозмінні динамічні, самозрівноважені, інерційні, а також розпірні навантаження 
від різного роду вантажів. 

В 2008 році, згідно даних, отриманих від Головного Управління вагонного господар-
ства УЗ, на промислових підприємствах та на підприємствах УЗ під час НРР та МР було 
пошкоджено 3946 вантажних вагонів. З них 689 вагонів (17,46%) пошкоджені внаслідок 
сходу, що у порівнянні з положенням 2006 та 2007 років зменшилося на 7,9%, але це не 
стійка динаміка від часу і потребує додаткових заходів покращення цієї ситуації. 

Найчастіше за інші пошкоджується найбільш універсальний тип рухомого складу УЗ 
– суцільнометалеві піввагони (77%), оскільки їх кількість в парку близько 66000 одиниць і 
вони складають 43,5% від загальної кількості вантажних вагонів. 

Пошкодження, що виникають в результаті порушень правил технічної експлуатації, 
умов завантаження, неякісного обслуговування та попереднього ремонту вагонів в умовах 
депо та при поточному технічному обслуговування з відчепленням, мають великі негатив-
ні наслідки, а в більшості випадків, навантаження, які діють при цьому на кузов вагона, 
можна охарактеризувати як екстремальні. Вони призводять до порушення показників міц-
ності елементів кузова вагона і, взагалі, знижують надійність. 

Ціллю досліджень є оцінювання і поєднання всіх можливих режимів навантажень, 
що визначені як “екстремальні”. Тому надалі необхідно приділяти увагу комбінаціям на-
вантажень за І-м та ІІ-м додатковим розрахунковими режимами, як поєднуючими най-
більш екстремальні навантаження та їх випадки прикладення до вагону. 

Проведений аналіз свідчить про необхідність більш детального дослідження неспра-
вностей кузова піввагона по окремих вузлах з метою визначення найбільш слабких місць 
конструкції, проведення їх поглибленого аналізу для  визначення заходів по зменшенню 
кількості пошкоджень і запобігання їх подальшого виникнення. Це дозволить значно зни-
зити рівень матеріальних витрат на позапланові ремонти і подовжити строк служби, що 
остаточно дасть змогу підвищити якість та ресурсозбереження у вагонному господарстві. 
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ВЫБОР ПЕРЕДАТОЧНОГО ЧИСЛА ТОРМОЗНОЙ РЫЧАЖНОЙ ПЕРЕДАЧИ ДЛЯ 
ГРУЗОВОГО ВАГОНА С РАЗДЕЛЬНЫМ ТОРМОЖЕНИЕМ ТЕЛЕЖЕК И ОСЕВОЙ 

НАГРУЗКОЙ 23,5 ТС 
 

Водянников Ю.Я., Свистун С.М., Макеева Е.Г., Шелейко Т.В.  
(ГП «УкрНИИВ», г. Кременчуг) 

 
The design analyses of the braking systems of the freight wagons with the separate braking of the 

bogies and the axial load of 23,5 tf are given. The values of the transmission ratios with the purpose of the 
unification of the levers dimensions are offered. 

 
Одним из перспективных типов тормозных систем для грузовых вагонов являются 

тормозные системы с раздельным торможением тележек. Такие конструкции обладают 
рядом существенных преимуществ по сравнению с типовыми тормозными системами:  

� упрощается регулировка рычажной передачи и техническое обслуживание;  
� более равномерно передаются усилия от тормозного цилиндра на колесные пары;  
� снижается вероятность появления повреждений поверхности колесных пар при 

торможении;  
� величины расчетного коэффициента силы нажатия колодок имеют более ста-

бильное значение;  
� наличие авторежимов на каждой тележке позволяет учитывать неравномерную 

загрузку вагона. 
Основной задачей, возникающей при проектировании тормозных систем с раздель-

ным торможением тележек, является выбор передаточного числа тормозной рычажной 
передачи. Актуальность решения этой проблемы состоит в унификации размеров рычагов 
для грузовых вагонов с раздельным торможением тележек, как это было предусмотрено 
для вагонов с типовой тормозной системой. 

Расчетными исследованиями установлено, что тормозные системы грузовых вагонов 
с раздельным торможением тележек с композиционными и чугунными колодками при 
осевой нагрузке 23,5 тс удовлетворяют нормативным требованиям за исключением тор-
мозных путей грузовых поездов с чугунными колодками на уклонах. 

Следует отметить, что установленные в России Техническими требованиями на тор-
мозную систему с раздельным торможением тележек (ВНИИЖТ, 2005 г.) минимальные 
величины расчетного коэффициента силы нажатия композиционных колодок для грузо-
вых вагонов с осевой нагрузкой до 25 тс: 

− для скорости 90 км/ч на среднем режиме 0,22 для порожнего вагона и 0,14 для гру-
женого; 

− для скорости 100 км/ч на среднем режиме 0,22 для порожнего вагона и 0,17 для 
груженого; 

− для скорости 120 км/ч на груженом режиме 0,25 независимо загрузки, 
нельзя признать обоснованными, о чем свидетельствуют представленные расчетные 

исследования.  
На основании выполненных исследований установлено, что предложенные значения 

передаточных чисел для грузовых вагонов с раздельным торможением тележек удовле-
творяют нормативным требованиям и позволяют, в зависимости от массы тары, унифици-
ровать рычажные системы для грузовых вагонов различного назначения. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ТОРМОЗНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ОТ ВРЕМЕНИ ГОДА 

 
Водянников Ю.Я., Яланский М.И., Шелейко Т.В. (ГП «УкрНИИВ», г. Кременчуг) 

 
Dependence of the braking distance on the real weather conditions of the operation is considered 

using a coach with the block brake as an example. 
 
Существующий пассажирский подвижной состав при одинаковом тормозном обору-

довании в эксплуатации характеризуется различным уровнем обеспеченности тормозны-
ми средствами. Так, скоростные поезда с максимальной скоростью до 160 км/ч имеют бо-
лее высокий уровень нажатия – не менее 80 тс на 100 т массы. Различна у поездов и сте-
пень использования возможного сцепления колес с рельсами в режимах экстренного и 
полного служебного торможения в зависимости от времени года, погодных условий, со-
стояния рельсов. 

Из опыта эксплуатации известно, что для вагонов с одинаковыми тормозными пара-
метрами (передаточное число, давление в тормозных цилиндрах, выход штока тормозного 
цилиндра, масса тары и вес брутто) тормозные пути одиночного вагона, измеренные в 
процессе поездных тормозных испытаний в разное время года, могут отличаться до 150 м 
и более при максимальных скоростях в начале торможения.  

Сравнительный анализ результатов поездных испытаний пассажирского вагона мо-
дели 61-779 производства ОАО «КВСЗ» в различные периоды времени года показал, что 
коэффициент корреляции тормозного пути и коэффициента трения составляет 0,977. Та-
ким образом, коэффициент трения тормозной колодки является одной из характеристик 
тормозной системы вагона, от величины которой в значительной степени зависит длина 
тормозного пути поезда. В качестве критерия для оценки действительного коэффициента 
трения композиционной колодки принималась тормозная сила, реализуемая в процессе 
поездных тормозных испытаний. 

Анализ тормозной эффективности пассажирского вагона с колодочным тормозом и 
передаточным числом тормозной рычажной передачи 5,33 показал, что при скорости 160 
км/ч разность величин фактических коэффициентов трения составляет до 15 %. 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ТЯГОВОГО 

ХОМУТА АВТОЗЧЕПУ СА-3 ВАНТАЖНОГО ВАГОНУ 
 

Волошин Д.І., Афанасенко І.М. (УкрДАЗТ, м. Харків) 
 
In report the analysis of a condition of automatic coupler  in operation is made, the basic defects of 

traction collars, and also results of theoretical researches of its is intense-deformed condition, by means of 
a method of final elements are resulted. Necessity of consideration of a question of change of a design for 

the purpose of increase of reliability of the automatic coupler is underlined. 
 

При аналізі транспортних подій (дані Укрзалізниці) спостерігається досить високий 
відсоток їх виникнення в результаті виходу з ладу автозчепного пристрою. Так, за 2005-
2007 рр. він відповідно складає 5,9 %, 8,9 %, 6,7 % від загальної кількості подій. Розгля-
даючи основні несправності корпусів і тягових хомутів автозчепу СА-3, що надійшли до 
ремонту на вагоноремонтні підприємства Південної залізниці, визначено, що 67,8 % еле-
ментів потребують наплавлення зношених поверхонь, 23,8 % - розділки і заварювання 
тріщин, 8,4 % - не підлягають ремонту. Таким чином, для зменшення числа транспортних 
подій і зниження матеріальних коштів, що використовуються під час ремонту, необхідно 
визначити причини виникнення дефектів, а також шляхи їх усунення. Одним зі шляхів ви-



 18

рішення поставленого питання є детальне дослідження напружено-деформованого стану 
елементів автозчепного пристрою. 

У результаті вивчення експлуатаційних пошкоджень тягових хомутів було визначе-
но, що основними причинами виходу їх із ладу стали виникнення тріщин та зноси повер-
хонь тертя вище зазначеної норми. Відомо, що зони інтенсивного тріщиноутворення спів-
падають із зонами концентрації напружень. Відповідно, детальний аналіз напруженого 
стану в зонах концентрації може бути напрямком підвищення його рівня міцності. 

Дослідження напружено-деформованого стану тягового хомута виконувалося з ви-
користанням методу кінцевих елементів за наступною схемою кінцево-елементного аналі-
зу: 

− побудова геометричної моделі; 
− імпорт геометрії для розрахунку; 
− розбиття геометричної форми на кінцеві елементи, задання властивостей елементів; 
− докладання зусиль та закріплення кінцево-елементної моделі; 
− отримання та обробка результатів. 
Для розрахунку використовувалась програма MSC Nastran for Windows, а також пре- 

і постпроцесор Femap 6.0. В якості кінцевого елементу використовувались тетраедри з де-
сятьма вузлами, що дозволяє більш детально описати геометричну форму моделі. Так, мо-
дель була розбита на 55708 елементів та 99513 вузлів.  

Результати розрахунків виявили найбільш напружені місця тягового хомута при дії 
нормованих зусиль, величини максимальних напружень, що повністю відповідає поло-
женню експлуатаційних дефектів. У подальшому планується зміна конструкції з метою 
підвищення надійності за рахунок зниження рівня напружень. 

 
ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ САМООРГАНІЗАЦІЇ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ 
ТЕХНІЧНОГО СТАНУ КОЛІСНИХ ПАР ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ 

 
Волошин Д.І., Перешивайлов С.В. (УкрДАЗТ, м. Харків) 

 
The application of self-organizing (synergetic) theory at definition of technical state of a freight 

cars wheel pairs is considered in the article. The offered theory allows defining the moments of transition 
from a serviceable condition to a faulty one depending on parameters of wheel pair. 

 
Технічне обслуговування та ремонт колісних пар вантажних вагонів займає одне з 

провідних місць у статях витрат вагонного господарства. Так в 2007 році вагонні депо Пі-
вденної залізниці виконали ремонт без заміни елементів колісних пар (повні та звичайні 
обстеження) приблизно на суму в 10 млн. грн. Крім цього, на підставі минулого року пла-
нується кількість колісних пар, котрим необхідно провести ремонт зі зміною елементів. В 
2008 році таких колісних пар було заплановано 2900 шт. на загальну суму близько 2 млн. 
грн. Основна частка витрат (76,4%) на ремонт колісних пар без заміни елементів дово-
диться на проведення повного та звичайного обстежень з обточуванням по поверхні ко-
чення. Основними причинами обточування є наявність вищербин, повзунів, кругових на-
пливів металу на фаску та інших несправностей поверхні кочення. 

Для прогнозування технічного стану колісних пар можливим є використання статис-
тичних методів теорії надійності, які є досить розвиненими. Альтернативою статистичним 
методам може стати математичний апарат, на якому базується теорія самоорганізації (си-
нергетика). 

Активні системи характеризуються безперервним розосередженим припливом енер-
гії від зовнішнього джерела та її дисипацією. Завдяки тому, що через кожний фізично ма-
лий елемент системи проходить приплив енергії, цей елемент виходить із стану рівноваги 
та набуває спроможність здійснювати автоколивання, бути тригерним (бістабільним) або 
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збуджуваним. Коли окремі такі елементи локально пов’язані між собою і формують роз-
осереджене активне середовище, в подібному середовище спостерігаються створення різ-
номанітних стаціонарних або залежних від часу просторових структур. Ці процеси лежать 
в основі явища самоорганізації в активних середовищах. 

Допустимо, що елементи в системі відносяться до деяких станів колісної пари (спра-
вний, несправний, перехідний між справним та несправним). Взявши за математичну мо-
дель якусь з перерахованих систем можна дізнатись час виходу колісних пар вантажних 
вагонів з ладу та виконати прогноз технічного стану, тим самим вирішити проблему своє-
часного виявлення несправностей. 

Важливим питанням є перехід колісної пари, як системи, із справного стану в не-
справний, оцінювання стійкості і зони існування станів. Знання цього істотно дозволяє 
дослідити систему. Існуюча теорія біфуркацій дає відповідні рішення. 

Основним параметром відмови є час. Отже, колісна пара, як складна технічна систе-
ма, досліджується на основі використання нелінійних диференційних рівнянь, залежних 
від п-ої кількості змінних (несправностей та ремонтних допусків), керівних коефіцієнтів і 
зовнішніх факторів. 

Розглянутий синергетичний підхід до аналізу технічного стану колісних пар дозво-
ляє скоротити час при проектуванні нових вузлів вагонів та підвищити їх експлуатаційну 
надійність. 

 
ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  

АППАРАТОВ ЭЛЕКТРОВОЗОВ 
 

Гагин Л.Ф., Беденко С.А., Любка В.С. (ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 
 
В локомотивном депо Котовск Одесской ж.д. проводятся экспериментальные иссле-

дования системы диагностики электрических аппаратов электровозов «ДОКТОР – 030 М» 
при выполнении технического обслуживания в объёме ТО–2 и ТО-3. 

Система контрольной диагностики (СКД) предназначена для установления широко-
го спектра параметров электрических аппаратов и цепей электровоза для диагностики и 
настройки электроаппаратов. СКД позволяет измерять напряжение постоянного тока, на-
пряжение переменного тока частотой до1000Гц, а также величины сопротивления, индук-
тивности, временных интервалов и синусоидального напряжения частотой 1000Гц элек-
трических цепей электровоза. Указанная система параметров и динамика их изменений 
используются для диагностирования и настройки аппаратов, а также для прогнозирования 
отказов электрокомутационной аппаратуры и электрических машин постоянного тока. 
Система позволяет также производить обработку результатов с выведением данных на 
дисплей компьютера с печатанием результатов измерений и с прогнозированием состоя-
ния электрооборудования. 

Внедрение такой системы диагностики особенно актуально в связи с тем, что удель-
ный вес электрической аппаратуры составляет около 80% общего объема оборудования 
электровоза. 

К числу информационных параметров по электроаппаратуре электровоза относятся: 
– контроль межвитковых замыканий; 
– выявление обрыва катушек электропривода реле или контакторов; 
– переходное сопротивление силовых контакторов; 
– время срабатывания и отключения реле и контакторов; 
– величина тока включения и отключения реле и контакторов; 
– величина напряжения постоянного и переменного тока; 
– индуктивность; 
– экспресс–локализация отклонения параметров электрических цепей в целом. 
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Систему диагностирования можно представить как дерево действий при диагности-
ровании электрических аппаратов локомотива для установления возможных вариантов 
проводимой диагностики. Испытание данной системы показало её высокую эффектив-
ность и возможность резко уменьшить число отказов электровозов в эксплуатации, а так-
же уменьшить количество неплановых ремонтов. 

 
О МОДЕЛИРОВАНИИИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ ГАЗОВОГО ДИЗЕЛЯ 

 
Гагин Л.Ф., Олейничук Э.И. (ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 

 
Одним из перспективных направлений повышения топливной экономичности ди-

зельных двигателей является создание дизеля на газовом топливе с обеспечением мини-
мизации запальной дозы дизельного топлива.  Подобные проекты осуществлялись во 
ВНИИЖТе (Москва), ХГПУ (Харьков), в Николаевском НИИ кораблестроения.  

Харьковский государственный политехнический университет (ХГПУ) более 20 лет 
занимается работами по гидравлическим системам топливной аппаратуры дизелей и, в ча-
стности, топливным насосом высокого давления (ТНВД). ХГПУ разработал также мето-
дику расчета основных параметров модулятора импульсов давления впрыскивания ди-
зельного топлива, выполнил расчеты топливного насоса высокого давления с подпружин-
ным аккумулирующим плунжером. Однако математическая модель, построенная на базе 
сложных функциональных зависимостей, не учитывает ряда граничных и начальных ус-
ловий для газодизельных двигателей. 

Эффективным направлением уменьшения количества запальной дозы дизельного 
топлива является внедрение специального модулятора импульсов давления топлива. При 
использовании в топливной системе газодизельного двигателя модулятора импульсов 
давления (МИД) математическая модель топливной системы на участке активного хода 
плунжера топливного насоса высокого давления должна учитывать начальные и гранич-
ные условия для газодизельных двигателей. 

Процесс формирования у ТНВД импульса подачи топлива до начала подъема иглы 
форсунки может быть описан системой из трех управлений, базируясь на достаточно про-
стых аналитических зависимостях. 

При этом в конструкцию нагнетательного клапана ТНВД должна быть внесена не-
большая модернизация. Матмодель должна описать процесс сжатия топлива в полости 
модулятора и для гидродинамического расчета приобретает новые особенности. Во время 
активного хода плунжера ТНВД система приобретает свойство замкнутой. Уравнения 
описывают процесс сжатия топлива при изменении давления и связывают скорости с ве-
личинами давлений в топливной системе. 

При использовании МИД в процессе топливоподачи появляется новая фаза предва-
рительного ускорения топлива в трубопроводе, во время которой часть топлива отводится 
в полость под плунжер модулятора. 

В ТОТ «Первомайскдизельмаш» готовятся экспериментальные исследования по это-
му направлению на дизеле 6ЧН 26/34, что вызывает большой интерес у специалистов, 
эксплуатирующих дизели. 
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 «ХАДО-ТЕХНОЛОГІЇ»: ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНОГО 
ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ  

 
Давидович В.В., Луценко І.С. (Укрзалізниця),  

Мартишевський М.І. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 

«ХАДО-technology»: prospects of introduction of modern innovative project 
 
Дослідження показують, що приблизно 80…90% відмов машин і механізмів відбува-

ється із-за механічного зносу вузлів і деталей. Сьогодні боротьба із втратами від тертя і 
зносу машин у більшості розвинених країн стала державним завданням.  

В останній час вітчизняними вченими і виробничниками приділяється все більше 
уваги стосовно розробки нових та впровадження вже відомих енергозберігаючих техноло-
гій. Одним із найсучасніших і найбільш перспективних способів підвищення ефективності 
технічного обслуговування тягового рухомого складу (ТРС) на залізницях є застосування 
ХАДО-технологій, що дозволяють без зупинки ТРС проводити відновлення зношених де-
талей і вузлів, а також суттєво позитивно впливати на експлуатаційні енерговитрати, під-
вищивши при цьому надійність і моторесурс рухомого складу.  

До основних складових формування економічного ефекту від впровадження ХАДО-
технологій в локомотивному господарстві Укрзалізниці можна віднести такий елемент як 
підвищення експлуатаційної паливної економічності дизелів ТРС.  

Враховуючи специфіку надання об’єктивної оцінки очікуваному економічному ефе-
кту в масштабі парку маневрових тепловозів Укрзалізниці по причині відсутності достат-
ньої бази експериментально-статистичних даних стосовно зміни експлуатаційної паливної 
економічності задіяних в експерименті тепловозних дизелів, оцінка економічності автора-
ми виконана за результатами проведених цільових реостатних випробувань тепловозів з 
використанням методики проф. Хомича А.З.  

Цільовим експериментальним випробуванням були піддані маневрові тепловози се-
рії ЧМЭ3 № 2004 і № 3954 приписки ТЧ-8 Придніпровської залізниці. Випробування були 
проведені відповідно в 2006 (до ревіталізації тепловозів), і 2007, 2008, 2009 роках (після їх 
ревіталізації).  

Розрахунково-експериментальні результати показали, що добова економія дизельно-
го палива маневровим тепловозом ЧМЭ3 після обробки його механічних підсистем спеці-
альними суміш-ревіталізантами згідно з сучасними ХАДО-технологіями, складала 
95…100 кг на початку дослідного періоду експлуатації. На кінець другого року експлуа-
тації (квітень 2009 року) паливна ефективність експериментальних тепловозів зменшилася 
до рівня 2006 року.  

В зв’язку з цим відповідна методика визначення експлуатаційної паливної ефектив-
ності тепловозів потребувала уточнення.  

Результати проведених експериментальних досліджень дозволяють стверджувати, 
що ХАДО-технології абсолютно об’єктивно можна віднести до числа сучасних інновацій-
них впроваджень, які вже сьогодні, в разі їх широкого впровадження, можуть забезпечити 
реальний економічний ефект.  

Висновки: 
1. Експериментальні роботи на тепловозах, пов’язані з їхньою реальною експлуата-

цією, на теренах СНГ проводяться вперше, тому автори статті розраховують на широкий 
резонанс отриманих результатів серед спеціалістів транспортної галузі стосовно більш 
широкого впровадження ХАДО-технологій на ТРС Укрзалізниці, як одного з основних 
споживачів дизельного палива на Україні.  
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2. Паралельно з роботами стосовно підвищення паливної ефективності тепловозів 
авторами проводяться дослідження стосовно функціональної надійності таких складних 
механічних систем як тепловоз. 

3. Абсолютно логічним зі сторони Головного управління локомотивного господарс-
тва Укрзалізниці було б доповнення виконуваних експериментальних робіт відповідним 
фінансуванням  наукового супроводження робіт за ХАДО-технологіями.    

 
ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ РУХУ ПОЇЗДІВ ШЛЯХОМ ПРОТИДІЇ СХОДУ  

ВАГОНІВ З РЕЙОК 
 

Дегтярьова Л.М. (СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ) 
 

The analysis of wheel and rail interaction according train safety moving has been made. Wheel and rail 
strength interactions during movement resistance have been observed. 

 
Питання безпеки руху поїздів завжди були актуальними. Аналізуючи аварійні ситу-

ації, що відбулися на українських магістралях останнім часом, можна відзначити наступ-
не: колеса є одним з основних і найбільш навантажених елементів ходової частини заліз-
ничного рухомого складу, безпосередньо взаємодіючих з рейкою. Забезпечення стійкої 
взаємодії колеса і рейки вимагає сполучення взаємозалежності всіх окремих компонентів: 
коефіцієнта тертя в контакті колесо-рейка, кута нахилу на гребені колеса, урахування сил 
на набігаючому і збігаючому колесі, осьових навантажень вагонів, ваги поїзду, швидкості 
руху, обставин ковзання, температури, приведеного тиску в місці контактуючих повер-
хонь між колесом і рейкою. 

На різних етапах розвитку залізничного транспорту на перший план виходили різні 
проблеми взаємодії колеса і рейки, вирішення яких підвищувало надійність функціону-
вання залізниць. До їх числа можна віднести проблеми механічної втомленості рейок і ко-
нтактної втомленості коліс і рейок, підвищеної інтенсивності їх зношування, сходу рухо-
мого складу та ін. Але основна загроза працездатності системи колесо-рейка - експлуата-
ційне пошкодження і руйнування коліс і рейок під дією рухомого навантаження. 

Між поїздом, який рухається, і навколишнім середовищем виникають різного роду 
силові взаємодії, що породжують сили опору руху. Ці сили є зовнішніми по відношенню 
до поїзду направлені у напрямку, протилежному напрямку руху. До них можна віднести 
опір вкочуванню коліс і опір від тертя ковзання коліс по рейках. При коченні колеса рей-
кою відбувається стиснення металу обода колеса і рейки, прогинання рейки, тертя кочен-
ня і ковзання внаслідок відносного переміщення притиснутих один до одного частинок 
обода колеса і рейки, рейки і рейкових підкладок, підкладок і шпал, шпал і баласту, а та-
кож деформації самого баласту. У всіх перерахованих місцях взаємодії елементів колії і 
рейкового екіпажу  витрачається робота на тертя та зношення матеріалу колеса і елементів 
верхньої будови колії. При русі коліс вагону рейками колії, крім кочення, відбувається та-
кож часткове ковзання. Воно виникає через зигзагоподібний рух візків, пов'язаний з кону-
сністю поверхонь кочення коліс і через неоднаковість діаметрів коліс однієї колісної пари,  
через нерівності коліс та рейок, через непаралельну установку колісних пар у візках (від-
носні перекоси), тощо. 

Для запобігання аваріям і для зменшення масштабів катастроф на залізничному 
транспорті сьогодні використовують різного роду пристрої автоматичного гальмування. 
На основі аналізу опублікованих матеріалів, які стосуються приладів та способів вияву 
сходу коліс рухомого складу з рейок такі прилади можна умовно розділити на дві групи. 
Це розподілення ґрунтується на принципі дії вищезгаданих пристроїв. Перші реагують на 
зміну відстані між елементами вагона, другі використовують електричні датчики лінійних 
прискорень.  
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Таким чином, в результаті аналізу досліджень в галузі безпеки руху поїздів із умов 
взаємодії рухомого складу та колії визначено основні чинники сходу вагонів з рейок. Ви-
значено можливі шляхи підвищення безпеки руху поїздів, які пов’язані із запобіганням 
сходів колес з рейок. Обґрунтовано актуальність розробки пристроїв, що перешкоджають 
виникненню аварійних ситуацій на залізницях, які виникають через нестабільні умови 
взаємодії колес та рейок.  

 
АНАЛІЗ ТРАНСПОРТНИХ ПОДІЙ НА ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕЇЗДАХ ЛЬВІВСЬКОЇ 

ЗАЛІЗНИЦІ 
 

Джус В.С., Гребович Є.В. (Львівська філія ДНУЗТ) 
 

The results of analysis of amount of collisions on the railway crossing at the Lviv railway are 
resulted in this article. At 20 % controlled railway crossing with an attendant and 80 % controlled railway 

crossing without an attendant an amount of collisions is minimum. 
 
Залізничні переїзди, що є пересіченнями залізничних колій та автомобільних доріг в 

одному рівні - це зони підвищеної небезпеки. На залізничних переїздах трапляється знач-
на кількість транспортних подій, більшість з яких мають важкі наслідки – травмування та 
смерть людей. Ситуація, яка складається на залізничних переїздах, знаходиться під по-
стійним контролем ревізорського апарату залізниць.  

Переїзди поділяються на регульовані та нерегульовані. До регульованих належать 
переїзди, які обладнані пристроями переїзної сигналізації для водіїв транспортних засобів 
або такі, які обслуговуються черговим працівником та обладнані шлагбаумами. До нере-
гульованих належать переїзди, які не обладнані пристроями переїзної сигналізації і не об-
слуговуються черговим працівником. Можливість безпечного проїзду або проходу через 
такі переїзди визначається водієм транспортного засобу або пішоходом.  

У 2008 році на Львівській залізниці діяло 34,42 % нерегульованих залізничних пере-
їздів і зберігається тенденція до зростання їх кількості у процентному відношенні. 

Задачею дослідження є виявити основні закономірності настання транспортних по-
дій на залізничних переїздах Львівської залізниці з метою пошуку шляхів підвищення 
безпеки руху на даних об’єктах.  

Аналіз транспортних подій на залізничних переїздах проведено шляхом побудови 
двомірних рядів динаміки та ліній тренду за методом найменших квадратів. Ряди динамі-
ки дозволяють отримати аналітичний вигляд моделей і на основі них проводити розраху-
нок, встановлювати та аналізувати тенденції розвитку і проводити прогнозування. 

У результаті аналізу встановлено, що найбільша кількість зіткнень стається на регу-
льованих залізничних переїздах без чергового. На регульованих залізничних переїздах, які 
не обладнані світлофорною сигналізацією, а обслуговуються лише черговим працівником, 
за останні роки зіткнень не спостерігалося. Це пояснюється тим, що залізничні переїзди з 
черговим без сигналізації – це переїзди четвертої категорії, з низькою інтенсивністю руху 
поїздів та транспортних засобів. 

По усіх типах переїздів, крім переїздів нерегульованих залізничних переїздів (без 
чергового та без сигналізації), у останні роки спостерігається стійка тенденція до зростан-
ня питомої кількості зіткнень. 

Встановлені залежності між питомою кількістю зіткнень на переїздах різних типів та 
кількістю цих переїздів у відсотках від загальної кількості показав. Дані залежності мають 
параболічну форму, причому існує таке значення відсотку переїздів різних типів у загаль-
ній кількості, при якому спостерігається найменша кількість зіткнень.  

Для умов Львівської залізниці мінімальна кількість зіткнень досягається при 20 % 
регульованих залізничних переїздів з черговим та 80 % регульованих залізничних переїз-
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дів без чергового. Збільшення кількості регульованих залізничних переїздів без чергового 
без обладнання їх сучасними засобами пасивної безпеки приводить до зростання загальної 
кількості зіткнень на переїздах. 

 
ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА С ПЛОСКОЙ 

ПУТЕВОЙ СТРУКТУРОЙ И ТРЕМЯ ПОЛОСАМИ ПУТЕВЫХ КОНТУРОВ 
 

Дзензерский В.А., Кузнецова Т.И., Радченко Н.А., Филоненко Л.А., Хачапуридзе Н.М. 
(Институт транспортных систем и технологий НАН Украины, г. Днепропетровск) 
 

New scheme of an electrodynamically levitated transport system with plane track structure and 
three rows of track contours is considered. Oscillations of the system  under rectilinear or curvilinear 

levitation motion are investigated. 
 
В создаваемых и проектируемых электродинамических транспортных системах ис-

пользуется, как правило,  путевая структура U или П- образного очертания в поперечном 
сечении. Такое ее очертание усложняет как конструкции транспортных систем, так и их 
обслуживание, связанное, прежде всего, с очисткой от снега, мусора и пр. Кроме этого не-
обходимо  обеспечить прочность боковых стенок тележек экипажей и путевой структуры 
из-за расположения сверхпроводящих магнитов и путевых контуров в вертикальных пло-
скостях.  

Предлагаемая транспортная система не имеет этих недостатков. Это обусловлено 
тем, что сверхпроводящие магниты и путевые контуры расположены в горизонтально 
расположенных плоскостях соответственно тележек и путевой структуры. 

В конструкции транспортного средства предусмотрена установка  между кузовом и 
тележками рессорного подвешивания, которое включает в себе упругие и вязкие элемен-
ты. 

Как показали результаты проведенных исследований, при рационально выбранных 
параметрах транспортной системы, которые включают размеры соленоидов двух полос 
сверхпроводящих магнитов и трех полос путевых контуров, их взаимное размещение и 
необходимое  для реализации левитационного движения экипажа значение намагничи-
вающей силы в соленоидах магнитов, может быть обеспечено устойчивое левитационное 
движение в прямолинейных и криволинейных участках путевой структуры постоянной и 
переменной кривизны в широком диапазоне скоростей. 

Необходимыми условиями для этого являются нисходящая зависимость касательных 
электродинамических сил взаимодействия между отдельными, расположенными в гори-
зонтальных плоскостях движущегося сверхпроводящего магнита  и двух соседних полос 
путевых контуров, а также минимальное значение нормальных электродинамических сил 
в состоянии равновесия при их относительном перемещении в поперечном направлении. 
В этом случае обеспечивается восстановление равновесия экипажа при действии возму-
щений, обусловленных несовершенствами экипажа и путевой структуры. 

В качестве примера приведены результаты расчетов для полномасштабного экипажа 
и путевой структуры, характеризующих пространственные колебания экипажа,  при зна-
чении ширины соленоидов сверхпроводящих магнитов 0,5 м,  значениях ширин путевых 
контуров, равных 0,3; 1,2; 0,3 м,  длин соленоидов сверхпроводящих магнитов и путевых 
контуров, равных соответственно  1,2 и 1,0 м, значениях зазоров между путевыми конту-
рами в продольном и поперечном направлениях, равных соответственно 0,05 и 0,1 м, диа-
метре путевых прутков 0,03 м, поперечном расстоянии между магнитами 1,3 м и значении 
намагничивающей силы в соленоидах магнитов 950000 А.витков.  Для такой системы по-
лучены результаты, свидетельствующие об устойчивости левитационного движения эки-
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пажа  в прямолинейных и криволинейных участках путевой структуры (переменной и по-
стоянной кривизны) в диапазоне скоростей 30-100 м/с.  

 
ГАЛЬМУВАННЯ МАНЕВРОВОГО СОСТАВА ПРИ НИЗЬКИХ ЗНАЧЕННЯХ 

КОЕФІЦІЄНТА ЗЧЕПЛЕННЯ КОЛІС З РЕЙКАМИ 
 

Довганюк С.С., Болжеларський Я.В. (Львівська філія ДНУЗТ) 
 

Possibility of stop of shunting train on the steep descent at the different condition and braking 
modes specified in this article. 

 
При розслідуванні залізнично-транспортних пригод, у яких відбулося зіткнення ру-

хомого складу, виникає необхідність розрахунку зупиночного шляху поїзда, який необ-
хідний для встановлення технічної можливості запобігання залізнично-транспортній при-
годі. 

Розвиток більшості залізнично-транспортних пригод характеризується специфічни-
ми, нетиповими умовами, при яких відбувається гальмування поїзда, що унеможливлює 
пряме застосування загальнопоширених методів теорії тяги поїздів та гальмівних розра-
хунків. Існує категорія колій, яка характеризується важкими умовами руху поїздів – це 
під’ їзні колії промислових підприємств. Особливостями під’ їзних колій є значні ухили 
(20‰ і більше), велика кількість кривих малого радіуса, стрілочних переводів а також ни-
зькі значення коефіцієнту зчеплення коліс з рейками внаслідок забруднення рейок. У свою 
чергу це призводить до зменшення сили зчеплення коліс з рейками і, відповідно, до змен-
шення гальмівної сили, яка може бути реалізована при умові безюзового гальмування.  

Необхідно також враховувати, що при гальмуванні з низьких швидкостей руху, які є 
характерними для під’ їзних колій, зупинка поїзда може відбутися ще до повного напов-
нення гальмівних циліндрів стиснутим повітрям. У зв’язку з цим розрахунок гальмівного 
шляху необхідно проводити лише по часових інтервалах. Методика розрахунку гальмів-
ного шляху по інтервалах часу наведена у Правилах тягових розрахунків для поїзної робо-
ти. 

Задача дослідження полягала у визначенні можливості зупинки маневрового состава, 
що рухається по крутому ухилу при різних умовах та режимах гальмування. 

Задача розв’язана для маневрового состава масою 508 т у складі тепловоза ЧМЭ3 та 
шести вагонів на спуску 22‰ при наступних режимах та умовах гальмування. 

1) В умовах забруднення поверхні кочення рейок нафтопродуктами машиніст засто-
сував допоміжне гальмо локомотива та першу ступінь гальмування шляхом розрядки га-
льмівної магістралі на 0,5…0,9 кгс/см2, після чого відпустив допоміжне гальмо локомоти-
ва. 

2) У тих же умовах машиніст застосував першу ступінь гальмування шляхом розряд-
ки гальмівної магістралі на 0,3 кгс/см2, виявив відсутність гальмівного ефекту і застосував 
другу ступінь гальмування. 

3) У тих же умовах, після виявлення відсутності гальмівного ефекту після першої 
ступені гальмування машиніст застосував повне службове гальмування. 

4) Машиніст застосував повне службове гальмування при відсутності забруднення 
поверхні кочення рейок нафтопродуктами. 

У результаті розрахунку встановлено, що при умовах 1, 2, 4 виконується умова бе-
зюзового гальмування і зупинка маневрового состава на спуску 22‰ можлива. При умові 
3 не виконується умова безюзового гальмування, а при виникненні юзу зупинка состава 
масою 508 т у складі тепловоза ЧМЭ3 та шести вагонів на спуску 22‰ не можлива, тобто 
состав буде рухатись юзом до закінчення спуску. 
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ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ОСЕЙ ТИПОВ РУ1 И РУ1Ш КОЛЕСНЫХ ПАР 
ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ ВОССТАНОВЛЕННЫХ МЕТОДОМ ПЛАЗМЕННО-ДУГОВОЙ 

МЕТАЛЛИЗАЦИИ ШЕЕК И ПОДСТУПИЧНЫХ ЧАСТЕЙ  
 

Зеленин В.И., Кавуненко П.М., Тиссенков В.В., Теплюк В.М., Полещук М.А.  
(Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины), 

Лебедь В.Д., Липисий В.И. (ГП ПКТБ ЦВ УЗ), 
Бондарев С.В., Гаврилов С.А., Ольгард Н.Т., Чебуров С.А.  

(ГП «Украинский научно-исследовательский институт вагоностроения»)  
 

The reconstruction method for the journals and the wheel seats of the freight wagons wheelsets by 
means of plasma-arc metallization is stated and the results of the bench fatigue tests with the advisable 

operation life of the axes reconstructed are given. 
 
На вагоноремонтных предприятиях накоплены несколько десятков тысяч колёсных 

пар, оси которых отбракованы по причине наличия дефектов шеек и подступичных частей 
осей: это их износ, задиры, риски, наклёп на шейке. Пополнение парка вагонов новыми 
колёсными парами требует значительных капиталовложений и времени. Одним из путей 
продления срока службы осей есть восстановление шеек и подступичных частей при по-
мощи надёжных технологий. 

В статье приведены порядок и  результаты проведения испытаний осей РУ1 и РУ1Ш 
колёсных пар грузовых вагонов, восстановленных методом плазменно-дуговой металли-
зации.  Технология и оборудование для восстановления разработана Институтом электро-
сварки им. Е.О.Патона и ПКТБ ЦВ УЗ. По разработанной ГП «УкрНИИВ» программе и 
методике были проведены испытания осей с восстановленными шейками и подступичны-
ми частями для определения и проверки на соответствие их характеристик нормативным 
показателям. 

Усталостным испытаниям были подвергнуты три оси РУ1 и две оси РУ1Ш 1972-
1991 годов изготовления, шейки и подступичные части которых были восстановлены ме-
тодом плазменно-дуговой металлизации.  

По результатам испытаний на усталость восстановленных осей на базе 5·106 циклов 
нагружения, предел выносливости их в зоне галтели  шейки составил 149,5 МПа, что в 
0,76 раза ниже нормативного значения – 195,0 МПа и соответствует среднему сроку экс-
плуатации 11,4 года. 

Учитывая, что восстановлению будут подвержены оси разных сроков эксплуатации, 
разных типов и разных сроков изготовления, рекомендуется срок эксплуатации их устано-
вить в пределах 10 лет. 

В настоящее время, согласно программе испытаний, партия восстановленных осей 
проходит эксплуатационные испытания на замкнутом испытательном маршруте  Роковата 
- Ужгород - Кошица. По окончанию эксплуатационных испытаний будут сделаны выводы 
об остаточном ресурсе и экономической эффективности предложенного метода. 
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НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕЗЬБОВЫХ 
ОТВЕРСТИЙ В ОСЯХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ МЕТОДОМ СВАРКИ 

ВЗРЫВОМ  
 

Илларионов С.Ю., Добрушин Л.Д., Пащин Н.А., Тиссенков В.В. (Ин-т электросварки 
им. Е.О. Патона НАН Украины), Бондарев С.В., Гаврилов С.А. (УкрНИИВ),  

Кутишенко А.В. (Укрзализныця) 
 
The most widespread defect of wheelset axles of railway vehicles is the damage or deterioration of 

threaded holes that are used for the bolt fixtures of the roller bearing stop bars. It is proposed to repair 
such threaded holes by explosion cladding. Fatigue tests of repaired threaded holes showed that their du-

rability is only 4% less than that is for the new axles. 
 
Одним из самых распространённых и трудноустранимых дефектов осей РУ1-Ш ко-

лёсных пар вагонов является повреждение или износ резьбовых отверстий М20 под болты 
крепления стопорных планок роликовых подшипников. Актуальность проблемы заключа-
ется в том, что незначительное механическое повреждение элемента резьбы выводит из 
эксплуатации крупногабаритную конструкцию ответственного назначения, нормативный 
ресурс которой составляет 8…15 лет. При этом к резьбовому отверстию предъявляются 
высокие требования по статической прочности, сопротивлению усталости и точности гео-
метрических размеров. 

Целью настоящей работы являлась разработка принципиально нового способа вос-
становления резьбовых отверстий. Предлагаемый новый способ базируется на использо-
вании принципов и технологии сварки взрывом. Её главными преимуществами являются 
отсутствие термического воздействия на шейку оси и отсутствие усадочных укорочений, 
приводящих к уменьшению диаметра посадочного места шейки оси под роликовый под-
шипник. 

В качестве способа оценки механической прочности и долговечности восстановлен-
ной резьбы был определен метод испытания на усталость. Соответствующая методика и 
стенд были разработаны специалистами ГП «Украинский научно-исследовательский ин-
ститут вагоностроения». Стенд обеспечивает проведение испытаний на растяжение одно-
временно двух резьбовых отверстий в следующем режиме: Рmax = 98,0 кН (10 тс) и Рmin = 
49,0 кН (5 тс), частота нагружения 5 Гц. Базовыми образцами для сравнения были шейки 
новых осей. Нагружению подвергались лишь два первых витка резьбы (т.е. болт закручи-
вался на два витка), что ужесточило испытания, так как в штатной ситуации эксплуатации 
осей болт закручивается минимум на шестнадцать витков. Нагружение большего числа 
витков приводило к отрыву головок или резьбовой части болтов и не давало возможности 
полноценно довести резьбу в отверстии до разрушения.  

После обработки результатов испытаний были получены следующие минимальные 
значения циклической долговечности: 

- для образцов шеек, изготовленных из новых осей Νmin = 127 000 циклов нагруже-
ния; 

- для образцов шеек осей с восстановленными резьбовыми отверстием методом 
сварки взрывом Νmin = 122 000 циклов нагружения. 

В дальнейшем необходимо провести эксплуатационные испытания восстановленных 
с помощью  сварки взрывом осей железнодорожных вагонов. 
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МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ ІЗОЛЯЦІЇ ТЯГОВИХ 
ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН ЛОКОМОТИВІВ 

 
Капіца М.І. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 

 
Offered method of determination of remaining resource of isolation of hauling electric machines of 

locomotives 
 
Методики, які застосовуються на цей час для діагностування стану ізоляції тягових 

електричних машин локомотивів можуть бути розподілені з врахуванням результатів 
отриманих під час проведення досліджень на три групи: 

• руйнівні методи випробувань; 
• методи, які скорочують термін служби; 
• неруйнівні методи діагностики. 

Критичний аналіз методів показує, що всупереч великій динаміці в розвитку діагно-
стуючих технологій, дотепер не відомий жодний метод, який би зміг задовольняти одно-
часно трьом дуже важливим, але настільки різним вимогам, як: 

• точність оцінки залишкового терміну експлуатації; 
• локалізація найбільш постарілих відрізків ізоляції; 
• неруйнівні випробування вже змонтованих систем. 

Виконати ж достовірне прогнозування можливо тільки в тому випадку коли відомі 
умови, у яких будуть використовувати технічний об’єкт: режим використання, характер 
навантаження, зовнішні фактори (температура, вологість, забрудненість повітря, рівень 
вібрації і т. і.). Чим більше фізичних процесів, що є причиною деградації об’єкта, тим 
складніший характер зміни працездатності, тим важче здійснити точне прогнозування. 
Однак зміни параметрів, випадкові для одного об’єкта, носять стійкий статистичний хара-
ктер для групи об’єктів, причому статистичну стійкість характеризує явно виражена тен-
денція монотонності та плавності, що служить однією з вирішальних передумов для здій-
снення прогнозування. 

Враховуючи вище наведені обставини автором розглянутий неруйнівний метод ви-
значення параметрів діагностування ізоляції тягових електричних машин локомотивів та 
запропонована методика визначення залишкового ресурсу. 

Якість ізоляції ТЕД НБ–406 після ремонту та в процесі експлуатації оцінювалась ве-
личиною звU , математична модель якої має наступний вигляд 

( ) (0) b l
зв звU l U e− ⋅= ⋅  

Відновлення якості ізоляції можливо в умовах локомотивного депо під час виконан-
ня ПР3 та в умовах локомотиворемонтного заводу при КР1, КР2. 

Якщо відновлення властивостей ізоляції буде здійснюватися під час виконання ПР3 
з періодом по напрацюванню x   то звU  будемо описувати математичною залежністю на-

ступного вигляду 

( )
( ) (0)

l
b l x

x
зв звU l x U e

 − ⋅ −   = ⋅
γ

 

В подальшому після відповідних перетворень знаходимо  напрацювання l  (тобто 
напрацювання до відмови)  з врахуванням періодичних відновлень діелектричних  власти-
востей ізоляції.    
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ОЦЕНКА ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИНИВЕРСАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ 
ТЕОРИИ КАТАСТРОФ В РАМКАХ ДЕФОРМАЦИОННОГО ПОДХОДА К РАСЧЁТУ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ УСТАЛОСТИ 
 

Коссов В.С., Волохов Г.М. (ОАО «ВНИКТИ», г. Коломна, Россия) 
 

On the basis of mathematic apparatus for features of differential representations – catastrophe the-
ory – an attempt is made to analyses the stability of structural steel Woeler curve parameters. Evaluation 
test of its elementary model made it possible to estimate the stability of 20Л and 3сп5 steels characteris-
tics with time after 47 and 56 years respectively. A number of conclusions has been made by the investi-

gation results, concerning application of catastrophe theory in analysis of the processes of material fatigue 
damage. 

 
Настоящая экономическая ситуация в стране в целом делает весьма важными задачи 

по проведению модернизации, а часто просто по продлению ресурса эксплуатируемых 
технических объектов вообще и подвижного состава железных дорог в частности. Являет-
ся привлекательным построить методику расчета проектного ресурса несущих металло-
конструкций тягового подвижного состава базирующуюся на механике многоциклового 
усталостного повреждения и линейной механике разрушения со всеми предпосылками и 
допущениями, положенными в их основу. 

Формальный анализ методов оценки ресурса указывает на предпочтительном ис-
пользовании метода локальной деформации и метода механики разрушения. Из анализа 
работ вытекает, что метод локальной деформации теоретически является более обосно-
ванным, поскольку, давая сопоставимые оценки усталостной долговечности в многоцик-
ловой зоне (в сравнении с методом основанном на номинальном напряжении) он позволя-
ет более строго учитывать: эффект от перегрузок в малоцикловой зоне; влияние средних 
напряжений и обоснованно применять гипотезу линейного суммирования повреждений. 

В рамках изложенной идеологии оценки ресурса металлоконструкций недостаточно 
исследованным аспектом является необходимость учёта изменения прочностных характе-
ристик конструкционных металлов за длительный период эксплуатации (20–40 и более 
лет). 

Анализ теоретических и эмпирических подходов к описанию кривой усталости кон-
струкционных сталей показывают преимущество экспоненциального ее представления 

[ ]( ) const( )Rf
RN N e−α⋅ σ − σ= ⋅ ,     (1) 

где N, NR – количество и число циклов, соответствующие точке перелома кривой устало-
сти для данного коэффициента асимметрии цикла R; α – коэффициент пропорционально-
сти; f(σ) – некоторая функция от приложенных амплитуд напряжений; const(σR) – величи-
на сдвига экспоненты соответствующая пределу выносливости σR. Расхождение в указан-
ных подходах различаются формой и структурой функции f(σ) для амплитуд напряжений. 

Следует отметить, что в конце прошлого века интенсивно разрабатывался математи-
ческий аппарат теории особенностей дифференцируемых отображений, получивший из-
вестность под названием – теория катастроф. Она является разделом общей теории дина-
мических систем и наиболее применима к системам, обладающим свойством потенциаль-
ности. На фоне медленно изменяющихся процессов в системе, задаваемых управляющими 
воздействиями, минимизируется некоторая функция. Ее локальные экстремумы при этом 
могут однажды исчезать, в этот момент происходит скачкообразный переход состояния 
системы из предыдущего устойчивого положения в глобальный (устойчивый) минимум – 
катастрофа. 

В основу применения теории катастроф к исследованию повреждаемости конструк-
ционных сталей положены следующие допущения: – образец конструкционной стали 
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представляет собой термодинамическую систему; – усталостная повреждаемость образца  
конструкционной стали, представляется совокупностью деградационных физических про-
цессов, протекающих под воздействием переменной во времени нагрузки, характеризую-
щихся в своем предельном значении зарождением трещины – катастрофой; – следствием 
действия нагрузки является порождаемое ей поле напряжений вызывающих глобальную, 
локальную и субмикроскопическую деформации в образце конструкционной стали; – в 
основу анализа напряженного состояния положены представления предложенной Дави-
денковым Н.Н. классификации по σI;II;III  и εI;II;III  – напряжений и относительных деформа-
ций соответственно I, II и III – родов. 

Аппроксимируем неизвестную зависимость f(σ) из уравнения (1) 
2 4( )f a bσ = ε + ε + ε ,     (2) 

где ε – параметр порядка имеющий смысл относительной деформации, как указыва-
лось; a, b – управляющие параметры соответственно. 

Подставив уравнение (2) в (1) получаем (без учета const по σR) 
2 4( )a b

RN N e− α⋅ ε+α⋅ ε +α⋅ε= ⋅ ,     (3) 

где компоненты экспоненты в первом приближении можно рассматривать как: 
2 2 4 4

I I II II III III; ;a Е b E Eσ = α ⋅ ε = ε σ = α ⋅ ε = ε σ = α ⋅ ε = ε , 

где EI, EII, EIII  – модули упругости соответственно I, II и III родов, причем EI – мо-
дуль Юнга, а для EII, EIII  – необходимо выяснить их физический смысл. 

Определение величин управляющих параметров, с целью оценки устойчивости сис-
темы производилось из условия стремления к минимуму энергии системы e-αf(σ)=>min, 
f’ ε(ε, m, n)=0. Определение неизвестных параметров (m, n) осуществлялось из системы 

3
1 1

3
2 2

4 2 0,

4 2 0,

q q

q q

m n

m n

 ε + ε + =


ε + ε + =

     (4) 

где εq1 и εq2 – величины деформаций для наработки количества циклов N=0,5 и 
NR=6·106. 

Решение системы (4) позволяет однозначно определить зону устойчивого положения 
процессов повреждаемости протекающих в локальной зоне металлоконструкции под воз-
действием эксплуатационной нагруженности. 

Приложение изложенного подхода позволило сделать выводы: 
− анализ предпосылок – флагов катастроф показывает возможность применения 

теории катастроф к исследованию процессов усталостной повреждаемости; 
− применение деформационного подхода к анализу процессов усталостной повре-

ждаемости конструкционных сталей с использованием теории катастроф более предпоч-
тительно, поскольку позволяет выйти за рамки традиционных подходов и использовать 
фактическое значения характеристик прочности металла конструкций по достигнутой в 
эксплуатации наработке; 

− дальнейшее совершенствование и эмпирическая апробация моделей теории ка-
тастроф должна быть направлена на поиск физических характеристик позволяющих осу-
ществлять экспериментальную проверку деградации характеристик прочности материалов 
без проведения разрушающих испытаний образцов. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ УСТАЛОСТНОЙ ТРЕЩИНЫ 
БОКОВОЙ РАМЫ ТЕЛЕЖКИ ГРУЗОВОГО ВАГОНА ДО ПОТЕРИ НЕСУЩЕЙ 

СПОСОБНОСТИ 
 

Коссов В.С., Волохов Г.М., Оганьян Э.С., Протопопов А.Л.  
(ОАО «ВНИКТИ», г. Коломна, Россия) 

 
The decision of following problems is included in this article: 

– fatigue crack growth simulation in a bogie of freight railway car from initial defect (three- dimen-
sional finite element modeling of crack front) for definition  stress intensity factors (on the basis of calcu-
lation J - integral) of crack front depending on it length; 

– life time prediction to failure of a bogie frame (from initial defect of the set size) from influence 
of the real operational loads in which conditions it works. 

 
Литым деталям тележек грузовых вагонов, как крупногабаритным отливкам слож-

ной конфигурации свойственна технологическая и приобретенная в эксплуатации дефект-
ность. Так в 2006 г. произошло 22  случая излома боковых рам тележек, большинство из 
которых привело к сходам подвижного состава в грузовых поездах. Для предотвращения 
подобных аварий, в вагонном хозяйстве принята система диагностического контроля для 
обеспечения выявления потенциально опасных по разрушению деталей тележек грузовых 
вагонов в межремонтный период эксплуатации равный двум годам.  

Цель исследования - определение размера начального дефекта влекущего потерю 
несущей способности боковой рамы тележки за межремонтный период – два года. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 
 – анализ напряженно-деформированного состояния боковой рамы, с помощью ко-

нечно-элементного программного комплекса МSC.Marc, чтобы определить наиболее 
опасные сечения рамы с точки зрения зарождения и развития усталостных трещин из ис-
ходных технологических или эксплуатационных дефектов; 

 – виртуальное моделирование развития усталостной трещины из начального дефек-
та (включение реальной трещины в расчетную модель) для определения величины коэф-
фициента интенсивности (КИН, на основе вычисления J- интеграла) фронта трещины в 
зависимости от ее длины; 

 – определение предельного состояния рамы по несущей способности (максималь-
ный размер усталостной трещины при разрушении) из условия равенства КИН цикличе-
ской вязкости разрушения; 

 – расчёт живучести боковой рамы (от начального дефекта заданного размера до по-
тери несущей способности) от воздействия реального эксплуатационного блока нагруже-
ния в условиях которого она работает. 

Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы: 
– моделирование роста усталостной трещины до потери несущей способности рамы 

от начального трещиноподобного геометрического дефекта в зоне угла буксового проёма 
показывает её удовлетворительное двухстадийное развитие (поверхностная и сквозная); 

 – время развития от поверхностной полуэллиптической трещины до сквозной тре-
щины, в зависимости от ее начального размера (длина 2 – 10 мм), лежит в диапазоне от 9,5 
до 1,5 лет; 

 – трещины, размер которых больше 10 мм, могут привести к потере несущей спо-
собности боковой рамы тележки 18-100 в период межремонтного обследования грузовых 
вагонов, т.е. (меньшему двух лет); 

 – период живучести рамы со сквозной трещиной составляет полгода. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ВИПРОБУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН  
ТЕПЛОВОЗІВ 2ТЭ116  

 
Красильников В.М. (ДНУЗТ, м.  Дніпропетровськ) 

 
The represented results of the tests electrical machines of the diesel locomotive 

 
Одним із напрямків в роботі ВАТ ДТРЗ, базового в Україні по ремонту тепловозів 

ТЭМ2, ЧМЭ3, ТЭ10, ТЭ116, є удосконалення випробування та діагностування електрич-
них машин тепловозів вказаних серій. Кожна електрична машина, що випускається з ре-
монту, проходить приймально-здавальні випробування відповідно ГОСТ’у 2582-81 з до-
триманням режимів і норм додатка  Н «Правил ремонту електричних машин тепловозів» 

Тягові електричні машини. З метою економії енергоносіїв при випробуваннях тяго-
вих електродвигунів ЭД118(А,Б)  за методом взаємного навантаження запропоновано за-
стосування в схемі стенду лінійного (ЛТП) та вольтододаткового (ВДП) тиристорних пе-
ретворювачів з трифазними трансформаторами. Вказані перетворювачі це є трифазні мос-
тові керовані випрямлячі з параметрами:  ЛТП, Ud=1500 В, Id=200 А; ВДП, Ud=300 В,    Id= 
1500 А.  

Перевірку роботи тягового синхронного генератора ГС-501А потрібно проводити за 
«Правилами» на холостому ході при частоті обертання 1000 об/хв, випробування на нагрі-
вання протягом 1 години в режимі короткого замикання при струмі 2х2700 А та коротко-
часне перевантаження по струму короткого замикання 3420А  протягом 2-х хвилин. 

Допоміжні електричні машини постійного струму. В цю групу входять стартер-
генератори СТГ-7, ПСГУ2 і мотор-компресори 2П2К, ЭКТ-7. Аналіз їх режимів випробу-
вання показує, що джерелом живлення стенду повинен бути багатоамперний керований 
тиристорний перетворювач з максимальною напругою 165 В, струмом 800 А. 

Допоміжні електричні машини змінного струму. Це такі машини як: синхронний 
збуджувач ВС-650В, асинхронні двигуни вентиляторів охолодження дизеля, тягових елек-
тродвигунів та силової випрямляючої установки МВ-11, 4АЖ-225-М602, 4АЖ-160-М602. 
Основними режимами випробування вказаних машин за «Правилами» є холостий хід і ко-
ротке замикання. Випробування асинхронних двигунів вентиляторів потрібно проводити 
на холостому ході при частоті 50 Гц, а також визначення струму  і втрат холостого ходу, 
струму і втрат короткого замикання при частоті 100 Гц. Джерелом живлення стенду ви-
пробування повинен бути трифазний керований напівпровідниковий перетворювач з час-
тотою 50 - 100 Гц, напругою 115 - 320 В.  Такий перетворювач частоти застосовується на 
новому тепловозі ТЭП150 з законом регулювання  U/f =4.    

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ГАЛЬМІВНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВАГОНА-ХОПЕРА  

З СИСТЕМОЮ РОЗДІЛЬНОГО ГАЛЬМУВАННЯ ВІЗКІВ 
 

Кукін С.В., Гречко А.В., Ніщенко О.Є. ( ДП «УкрНДІВ», м. Кременчук),  
Єськов Д.І. (ВАТ „КВБЗ”, м. Кременчук) 

 
The results of the brake tests of the hopper wagons for the transportation of the pellets, model 20-

7032 with the system of the separate baking of the bogies are given. The comparison of them with the 
brake properties of this wagon and the braking system with one cylinder is made. 

 
В останні роки усе більш широкий розвиток для вантажних вагонів одержують галь-

мівні системи з роздільним гальмуванням, що складаються з незалежних важільних пере-
дач кожного з візків і очевидними перевагами яких у порівнянні з типовою системою є 
спрощене регулювання та технічне обслуговування важільної передачі та можливість вра-
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хування нерівномірного навантаження вагона завдяки наявності авторежимів на кожному 
візку. 

Відсутність досвіду експлуатації таких гальмівних систем висувають в одне з актуа-
льних питання, пов’язане з оцінкою гальмівних характеристик і, зокрема, з розподілом га-
льмівних сил натиснення колодок на колісні пари, величини тиску і виходу штока гальмі-
вних циліндрів при різних режимах завантаження вагона. 

Для оцінки гальмівної ефективності вагона-хопера моделі 20-7032 виробництва ВАТ 
„КВБЗ” з системою роздільного гальмування візків, призначеного для перевезення обко-
тишів, восени 2008 року ДП „УкрНДІВ” були проведені стаціонарні та поїзні гальмівні 
випробування. 

Отримані результати були порівняні з гальмівними характеристиками цього вагона, 
що були раніш отримані, коли на вагоні встановлювалася ще типова гальмівна система з 
одним циліндром.  

Виконаними дослідженнями встановлено, що застосування на вагоні-хопері моделі 
20-7023 гальмівної системи з роздільним гальмуванням візків дає додаткові переваги по-
рівняно з типовою гальмівною системою, а саме: 

� більш рівномірною стає передача зусиль від гальмівного циліндра на колісні пари 
завдяки більш рівномірному розподілу дійсних сил натиснення колодок на колісні пари і 
більш стабільним значенням їх розрахункових коефіцієнтів; 

� знижується імовірність появи пошкоджень поверхні колісних пар при гальмуванні; 
� разом зі спрощенням конструкції важільної передачі зменшується кількість шарні-

рних з’єднань, а значить, збільшується ККД важільної передачі; 
� розширюється і спрощується можливість регулювання важільної передачі на зно-

шених і повномірних колодках; 
� відсутнє нерівномірне натиснення на колодки одного тріангеля; 
� зменшується нерівномірний знос і сповзання колодок з поверхні кочення колеса. 
 

ОПТИМАЛЬНІСТЬ КОНСТРУКЦІЇ ДИСКОВИХ ГАЛЬМ НА ОСНОВІ 
ПОШИРЕННЯ У МАТЕРІАЛІ ТЕМПЕРАТУРНИХ ПОЛІВ 

 
Куліченко А.Я., Джус В.С. (Львівська філія ДНУЖТ) 

 
A process of heat conduction in structure of disk brakes for rolling stock of railway transport is 

described at the paper. On the basis of the research optimization methods of dominating geometrical 
parameters are developed for the mechanism. 

 
Із зростанням швидкостей руху поїздів зростає потужність гальмівних процесів, яка 

є пропорційною швидкості при сталому гальмівному зусиллі, приводячи до збільшення 
теплової напруженості процесу гальмування. З метою ліквідації високої теплової напру-
женості коліс на швидкісному рухомому складі широко використовуються гальма диско-
вої конструкції. Досвід їх застосування показує, що при раціональному виборі матеріалу і 
конструкції диску, способу його кріплення повинні у повній мірі враховуватись теплові 
процеси гальмування. 

Здатність гальм дискової конструкції до поглинання енергії завжди обмежена під-
вищенням температури диску, тому дуже важливим є знання методики розрахунку приро-
сту температури гальма. Існуючі на даний час аналітичні методи розрахунків обмежува-
лись визначенням температурних полів, що поширюються лише в осьовому напрямі галь-
мівних дисків, нехтуючи теплопровідністю дисків у радіальному напрямі. Для більш точ-
ного визначення області розподілення тепла в гальмівних механізмах даного типу і 
розрахунку максимальної температури автори даної публікації розробили методику, що 
враховує поширення теплоти одночасно у двох напрямах – осьовому і радіальному. 
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У представленому дослідженні автори розглядали не сам процесу теплопровідності у 
матеріалі дискового гальма взагалі, а опис закономірностей поширення теплоти в конкре-
тному випадку, властивому конкретному тілу або системі тіл, при заданих умовах взаємо-
дії цих тіл з оточуючим середовищем або один з одним. Прийнявши певні початкові і гра-
ничні умови, запропонований метод розрахунку ґрунтується на визначенні числових ре-
зультатів універсальним способом, приводячи систему до безрозмірної форми, яка значно 
полегшує процес визначення теплопровідності матеріалу. 

Для аналітичного рішення диференційного рівняння теплопровідності необхідно 
здійснити дві різні послідовності ітерації: одну в інтервалі часу 0 – t0,Г із малими часовими 
кроками 0t∆  та другу – по поперечному перерізі гальмівного диску для кожного з часових 

кроків. В останньому випадку слід застосовувати метод кінцевих різниць, в якому прово-
дяться заміни похідних співвідношеннями різниць, для чого на поперечний переріз диску 
накладається сітка із розмірами площі 0r∆  та 0z∆ , та розглядається п’ять точок утвореної 

сітки, використовуючи параболи, які проходять через три з них точки. 
При конструюванні гальмівного диску необхідно враховувати цілий ряд обмежень, 

пов’язаних із допустимими габаритами, максимальною вагою, моментом інерції, фізико-
механічними характеристиками матеріалу тощо, які часто не дозволяють реалізувати оп-
тимальну конструкцію гальмівного механізму. У наведеному теоретичному дослідженні 
представлений метод встановлення геометричних розмірів диску із врахуванням заданих 
їх експлуатаційною умовою обмежень. Розроблена методика, у порівнюванні із вже існу-
ючими методами розрахунків, відрізняється значно спрощеною схемою оперування мате-
матичним апаратом, оскільки вона ґрунтується на розв’язуванні рівнянь у безрозмірній 
формі, що дозволяє розширити обсяг початкових і граничних умов процесу. 

 
МОНІТОРИНГ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ МЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ  

В ДИНАМІЦІ ЇХ ЗМІНИ 
 

Мартишевський М.І. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 

Monitoring of functional parameters of mechanical systems in dynamics of their change 
 
В останній час «модно» чути в виступах керівного складу Головного управління ло-

комотивного господарства Укрзалізниці про впровадження для тягового рухомого складу 
(ТРС) системи поточних ремонтів чи технічних оглядів не за його пробігом (для магістра-
льних) чи тривалістю експлуатації (для маневрових локомотивів), а за реальним технічним 
станом.  

Актуальність такого підходу до проблеми забезпечення відповідного технічного ста-
ну ТРС в процесі його експлуатації за умови високої економічної ефективності реалізації 
такого системного підходу  – безперечна.  

Що ж мішає практичній реалізації такої концепції? Наявні на сьогодні позитивні до-
робки чи проблеми необхідно сформулювати за пунктами. 

1. Технічне (приладове) забезпечення практичного впровадження принципово 
нових підходів до вирішення зазначених задач товарний ринок сьогодні забезпечить май-
же повністю. 

2.  Інженерно-технічний потенціал локомотивних депо для реалізації можливос-
тей технічної складової – достатній чи здатен до спеціального навчання на базі опорних 
основних локомотивних депо.  

3. Алгоритм підходу до вирішення задачі забезпечення високого (принаймні не 
нижчого за сьогоднішній) технічного стану ТРС – теж відомий серед вчених.  
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Таким чином, проблема відсутності відчутних позитивних зрушень в вирішенні за-
значеної технічної проблеми, на нашу думку, полягає в технічному менеджменті.  

Актуальність питання впровадження принципово нової системи ремонтів і технічних 
оглядів ТРС, його гострота ніяк не зменшуються на фоні сучасного технічного стану ТРС, 
а навпаки – вимагають більш динамічних підходів зі сторони вищого керівництва, почи-
наючи з технічних директив і закінчуючи відповідним цільовим фінансуванням.  

Одиниця ТРС – це складна система, до складу якої входять підсистеми, в основі яких 
механіка, гідравліка, електрика в різних пропорціях. Незважаючи на різний характер скла-
дових підсистем, алгоритм реалізації основної задачі цільового моніторингу динаміки їх 
технічного стану в основі своїй універсальний.  

Знання кількісного значення параметру підсистеми того чи іншого рівня, що харак-
теризує її технічний стан, недостатньо для прийняття управлінського рішення стосовно 
своєчасної постановки одиниці ТРС в ремонт чи технічний огляд. Причина – відсутність 
моніторингу динаміки зміни цього параметру.  

В 70-х роках минулого століття більшість основних локомотивних депо мали в 
своєму складі спеціальні інженерно-технічні групи, що займалися не чим іншим як моні-
торингом ТРС. За кількісним складом це були групи, сектори чи лабораторії надійності.  

Відсутність таких спеціалізованих підрозділів в штаті основних локомотивних депо 
сьогодні, на думку автора статті, – управлінська помилка керівництва відповідного пері-
оду, що не дозволить, навіть при наявності самого високого цільового технічного забезпе-
чення, реалізувати ідею системи ремонтів та технічних оглядів ТРС за його технічним 
складом.  

Прогнозування технічного стану підсистем ТРС за моніторингом їх цільових пара-
метрів може бути реалізоване вже сьогодні на базі регулярного спостереження результатів 
впровадження тих чи інших технічних ідей, яскравим прикладом якого, без сумніву, мо-
жуть бути науково-прикладні роботи, що проводяться на діючому ТРС за ХАДО-
технологіями. 

 
БЛОЧНО-ІЄРАРХІЧНЕ ОПИСАННЯ КОНСТРУКЦІЇ НАПІВВАГОНІВ 

ВИРОБНИЦТВА ДП «УКРСПЕЦВАГОН» 
 

Мороз В.І., Фомін О.В.  (УкрДАЗТ, м. Харків) 
 

In the article new approach offered by authors is represented to the formalized description of con-
struction of railways freight carriages, developed on the basis of the use of principles of hierarchical ness 
and decomposition. Example of developed, for all types of freight carriages, sectionals-hierarchical charts 

it is resulted for the gondola cars of model of a 12-9745 made by SF «Ukrspetsvagon». 
 

Залізничний транспорт є важливою компонентою матеріальної бази виробничих 
зв’язків між окремими регіонами та країнами для здійснення перевезень. Це визначає осо-
бливі вимоги до сучасного рухомого складу, найбільш чисельна та вагома частка якого 
належить вантажним вагонам. 

При цьому, за оцінками фахівців на залізницях України та сусідніх країн СНД до 
2010 року буде списано біля 300 тис. вантажних вагонів, які виготовлені за технологіями 
п’ятдесятирічної давнини. Тому комплексною програмою оновлення залізничного рухо-
мого складу України на 2006 – 2010 роки (затверджена Наказом Міністерства транспорту 
та зв’язку 05.06.2006р. №535 та погоджена Міністерством промислової політики) перед-
бачається поповнення вантажного парку вагонами, вітчизняного виробництва, з удоскона-
леною конструкцією, яка забезпечує підвищення надійності, покращення споживчих влас-
тивостей, техніко-економічних та експлуатаційних показників. 
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Для вирішення цієї задачі розгорнуто комплексні науково-дослідні та дослідно-
конструкторські роботи, які спрямовані на зменшення маси тари, збільшення погонного та 
осьового навантажень, габариту, міжремонтних строків, загального терміну служби, під-
вищення швидкості руху та маси вантажних поїздів і інш. При цьому особлива роль від-
водиться розробці та використанню формалізованих описань конструкції відповідних ва-
гонів. В той же час, актуальні питання створення таких описань не отримали достатнього 
висвітлення в літературних джерелах присвячених проблемам вагонобудування. 

Авторами запропоновано новий підхід до формалізованого описання конструкції за-
лізничних вантажних вагонів, розроблений на основі використання принципів ієрархічно-
сті та декомпозиції (блочності). Використання принципу ієрархічності передбачає струк-
турування опису конструкції вагону відповідного типу за ступенем детальності з виділен-
ням окремих ієрархічних рівнів. Застосування принципу декомпозиції забезпечує розді-
лення описів конструкції вагона на кожному ієрархічному рівні на ряд відповідних блоків 
(конструкційних модулів) з можливостями їхнього роздільного проектування та дослі-
дження. Вищезазначені принципи в повній мірі віддзеркалюються у блочно-ієрархічній 
схемі (моделі) напіввагонів, яку доцільно використовувати у якості основи формалізова-
ного описання їх конструкції. 

Практичне використання запропонованого підходу розглянуто на прикладі блочно-
ієрархічного описання конструкції напіввагонів моделі 12-9745 виробництва ДП «Укрспе-
цвагон». Отримані результати свідчать про доцільність використання блочно-ієрархічних 
описань залізничних вантажних вагонів при вирішенні актуальних задач з удосконалення 
їх конструкції. 

 
ИСПЫТАНИЯ В ОПЫТНЫХ МАРШРУТАХ УКРЗАЛИЗНИЦЫ ОБРАЗЦОВ 

НОВОЙ ВАГОННОЙ ТЕХНИКИ 
 

Мурадян Л.А., Мищенко А.А., Анофриев В.Г. (ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 
 
В течении нескольких последних лет кафедра «Вагоны» ДИИТа проводятся эксплуа-

тационные испытания образцов новой вагонной техники в опытных маршрутах. Основной 
задачей испытаний является оценка показателей надежности новых образцов по сравне-
нию с серийными, а также уменьшение износов поверхности деталей находящихся в по-
стоянном контакте.  

В маршрутах проходят испытания: 
- конструкции полувагонов нового поколения модели 12-7023-01 на тележках  

модели 18-7020 постройки Крюковского вагоностроительного завода; 
- вагоны с новыми тормозными колодками, отечественного (ОАО «Трибо», Ук-

раина) и зарубежного (фирма «RFPC», США) производителей; 
- литые колеса производства США; 
- модернизированные тележки по технологии «А.Стаки»; 
- вагоны на тележках с нагрузкой 25т на ось; 
- авторежимы новой конструкции («ФЕД», г. Харьков). 
Существуют три маршрута, которые составленные с таких вагонов, курсирующие по 

направлению Кривой Рог – Ужгород. Данное направление создано для перевозки желез-
ной руды на железорудные комбинаты Словакии. 

При проведении эксплуатационных испытаний во время поездок, комиссионных и 
внеочередных осмотрах контролируются следующие показатели: 

- толщина гребня; 
- наличие подреза гребня или его остроконечного проката; 
- величина зазоров в пятниковом узле и челюстях букс; 
- износы фрикционных планок и клиньев; 
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- зазор в авторежимах; 
- контрольные зазоры в тележках с нагрузкой 25 т на ось. 
Также контролируются внешнее состояние кузова вагона и его ходовых и соедини-

тельных частей (автосцепки, поглощающие аппараты). 
При регистрации перечисленных параметров фиксируется и величина пробега полу-

вагона. Достоверность полученных результатов эксплуатационных испытаний определя-
ется количеством объектов испытаний и определяется продолжительностью их  проведе-
ния. 

Количественные показатели соответствующих износов сравниваются с аналоговы-
ми, вычисляются статические показатели и рассчитывается интенсивность износа на каж-
дые 10000 км пробега. 

По результатам эксплуатационных испытаний образцов новой вагонной техники, 
определяется зависимость износа от пробега.  

На основании данных исследований, отдельные образцы или варианты были реко-
мендованы для использования в сети железных дорог Украины и в конструкциях вагонов 
нового поколения, в том числе: колеса повышенной твердости, тормозные колодки из без-
азбестового композиционного материала, ремонтного профиля обточки колес (ДИИТ-УЗ), 
модернизация тележек по технологии компании «А. Стаки» и др. 

 
АСИНХРОННЫЙ  ГИБКИЙ  ПОТОК  РЕМОНТА  ВАГОНОВ  

КАК  АГРЕГАТИВНАЯ  СИСТЕМА 
 

Мямлин В.В. (ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 
 

Рассмотрена прогрессивная форма организации поточного ремонта вагонов, учитывающая 
вероятностных характер ремонтного производства,  – асинхронный гибкий поток. Процесс функ-
ционирования отдельных элементов такого потока предложено рассматривать при помощи мате-
матической схемы кусочно-линейного агрегата. Для исследования работы всего потока в целом, 

рекомендуется представлять его в виде агрегативной системы. 
 
Одной из самых важных задач вагоноремонтного производства продолжает оста-

ваться проблема, совершенствования организации поточного метода ремонта вагонов. 
В настоящее время при ремонте вагонов используются жёсткие поточные линии, ко-

торые предполагают одновременное перемещение всех вагонов между позициями поточ-
ной линии. Расчёт таких поточных линий ведётся при помощи небольшого количества 
простых формул, не учитывающих вероятностный характер ремонтного производства. 
Как показала практика,  в условиях реального производства такие линии работают крайне 
неэффективно - сказывается разнообразие ремонтной среды. Из-за широкого разброса 
трудоёмкостей ремонтных работ, не представляется возможным, чтобы время завершения 
ремонтных работ на всех позициях  происходило одновременно. 

Следующим этапом совершенствования поточного метода ремонта может быть ис-
пользование асинхронного гибкого потока ремонта вагонов. При таком потоке появляется 
возможность переставлять вагоны между позициями не одновременно, а индивидуально. 
Этот поток хорошо подходит к особенностям ремонтного производства и позволяет мягко 
реагировать на изменение объёмов работ, выполняемых на вагонах. 

Однако такой поток требует более совершенных методов его проектирования, ис-
следования и управления им. Предлагается асинхронный гибкий поток рассматривать с 
помощью теории агрегатов и представлять его в виде агрегативной системы. 

Под агрегатом понимается структурный элемент потока (ремонтная позиция, транс-
портный модуль, модуль для ожидания). Все агрегаты объединены в агрегативную систе-
му. Математически агрегат представляет собой информационный преобразователь, кото-
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рый имеет вход и выход, и функционирует во времени. На вход агрегат получает входные 
сигналы, а с выхода посылает выходные сигналы. В определённые моменты времени агре-
гат находится в одном из возможных состояний. В агрегате имеют место события двух 
видов: внутренние и внешние. Внешние события заключаются в получении входящего 
сигнала, а внутренние события – в достижении некоторого состояния. 

Каждый агрегат может иметь несколько обслуживающих каналов (ремонтных моду-
лей). Продолжительности обслуживания требований (вагонов) в каждом канале являются 
случайными величинами, распределёнными по некоторому закону. В качестве входящих 
сигналов может быть информация о том, что на позицию поступил очередной вагон или, 
например, что предыдущий агрегат закончил обслуживание. В качестве выходного сигна-
ла может быть информация о том, что обслуживание требований закончено или, напри-
мер, что агрегат свободен и готов приступить к обслуживанию нового требования. Как 
только поступает сигнал, состояние агрегата может изменяться. 

Таким образом, агрегативная система, состоящая из отдельных агрегатов, адекватно 
отражает суть процессов, происходящих при функционировании асинхронного гибкого 
потока ремонта вагонов и, может быть положена в основу при его проектировании и ис-
следовании  с помощью имитационного моделирования. 

 
ИСПЫТАНИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ 

 
Мямлин С.В. (ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 

 
Испытания и последующая сертификация изделий являются неотъемлемыми состав-

ляющими частями всего комплекса работ по постановке промышленной продукции на 
производство и допуска ее к эксплуатации на железнодорожном транспорте.  

Среди многообразия промышленной продукции, которая используется на железно-
дорожном транспорте, особое место занимают рельсовые экипажи. К ним относятся гру-
зовые, пассажирские и рефрижераторные вагоны, тяговый подвижной состав (электрово-
зы, тепловозы, дизель- и электропоезда, мотрисы, рельсовые автобусы), путевые машины, 
специальная железнодорожная техника (краны на железнодорожном ходу, транспортеры, 
дрезины). Такое разделение рельсовых экипажей по функциональным признакам условно, 
например, транспортеры можно отнести и к грузовым вагонам, и к специальной технике, и 
к тяговому подвижному составу, если они самоходные. Но все они предназначены для 
эксплуатации на магистральных железных дорогах или на железнодорожных путях про-
мышленных предприятий. Каждый рельсовый экипаж представляет из себя сложное ме-
ханическое устройство, которое предназначено для использования либо в составе с дру-
гими рельсовыми экипажами либо автономно. 

Наиболее трудоемкими и определяющими для рельсовых экипажей как при серти-
фикации, так и при приемочных или исследовательских испытаниях, являются динамиче-
ские ходовые и прочностные испытания, а также испытания по воздействию на путь. Но 
не для всех типов подвижного состава имеются соответствующие государственные или 
отраслевые стандарты. К примеру, для пассажирских и грузовых вагонов действует в СНГ 
РД 24.050.37-95, в котором изложены методы испытаний вагонов на прочность и ходовые 
качества. Для других типов рельсовых экипажей используют либо типовые либо специ-
альные методики. Но так как рельсовые экипажи могут использоваться на железных доро-
гах разных государств требуется своего рода гармонизация национальных и международ-
ных стандартов, касающихся основных технических показателей этих экипажей. Причем 
кроме перечня сертификационных показателей необходимо регламентировать и порядок 
проведения измерений во избежание различных толкований измеряемых величин. Не сек-
рет, что некоторые методики испытаний, используемые многие годы, имеют недостатки. 
Так, например, известная всем испытателям схема наклейки тензодатчиков на боковых 
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рамах тележки грузового вагона для определения вертикальных сил чувствительна к дей-
ствию продольных сил, действующих при переходных режимах движения, особенно при 
торможении. Это обстоятельство вынуждает испытателей на отключение тормозов во 
время ходовых испытаний на исследуемых экипажах или проведение измерений только в 
режиме выбега, что ограничивает возможности экспериментальных исследований. Пред-
ложенные сотрудниками Днепропетровского национального университета железнодорож-
ного транспорта имени академика В.Лазаряна (ДИИТа) схемы наклейки тензодатчиков 
могут быть рассмотрены в качестве обсуждения с целью внесения соответствующих кор-
ректив в нормативные документы. 

К особенностям испытаний рельсовых экипажей следует отнести также то, что боль-
шая часть этих испытаний проводится в натурных условиях, то есть на реальных участках 
железных дорог. Такие испытания требуют не только подготовленного персонала, но и 
специализированного оборудования. Примером такого оборудования могут служить ваго-
ны-лаборатории, которые приспособлены для натурных испытаний. 

В системе Сертификации работают такие лаборатории университета, как Отраслевая 
научно-исследовательская лаборатория (ОНИЛ) динамики и прочности  подвижного со-
става, ОНИЛ вагонов и путеиспытательная ОНИЛ. Эти структурные подразделения 
ДИИТа совместно с другими подразделениями образуют Испытательную лабораторию 
подвижного состава, Испытательную лабораторию вагонов и Испытательный центр. Есте-
ственно, кроме проведения сертификационных испытаний рельсовых экипажей в целом, 
эти подразделения проводят испытания и комплектующих изделий, для которых основные 
работы проводятся на стендах и специальных установках.  

  
    

 
 
 

  
 
 

 
 

Опытный сцеп при испытании пассажир-
ских вагонов на различных тележках 

Опытный сцеп при испытании полувагонов  

Опытный сцеп при испытании цистерн с 
карбамидо - аммиачной смесью 

Опытный сцеп при испытании  
электровозов ДЭ1 
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Кроме испытательных лабораторий и Испытательного центра университет распола-
гает 17 Отраслевыми научно-исследовательскими лабораториями. 

За последние 40 лет испытательными лабораториями ДИИТа испытано более 300 
типов рельсовых экипажей (грузовых, пассажирских (см. рис.)  и рефрижераторных ваго-
нов, электровозов, тепловозов, дизель- и электровозов, путевых машин, специальной тех-
ники). Испытания проводились и проводятся на действующих участках железных дорог. 
Некоторые испытания организовывались на кольцевом полигоне ВНИИЖТа на ст. Щер-
бинка, а также на скоростном полигоне ст. Белореченская – ст. Майкоп Северо-
Кавказской железной дороги. В разное время динамические ходовые и поездные испыта-
ния проводились практически на всех железных дорогах бывшего СССР, Польши, Египта, 
США, Ирана. В настоящее время натурные испытания проводятся на всех шести желез-
ных дорогах Украины, в Литве, в Польше. Испытания на действующих участках железных 
дорог позволяют максимально приблизить условия испытаний к условиям эксплуатации 
и, тем самым, полноценно оценить испытуемую железнодорожную технику. 

Таким образом, несмотря на все многообразие рельсовых экипажей для магистраль-
ного и промышленного транспорта, а также общие принципы в оценке сертификационных 
показателей отличительной особенностью испытаний рельсовых экипажей является то, 
что значительная часть работ проводится в натурных условиях на действующих участках 
железных дорог. Это предусматривает необходимость обеспечения полного комплекса 
мер безопасности движения, которые действует в условиях эксплуатации. 

 
ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ПАРАМЕТРОВ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО РЕССОРНОГО  

ПОДВЕШИВАНИЯ 
 

Мямлин С.В., Жижко В.В. (ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 
 

Формирование динамических характеристик рельсовых экипажей во многом зависит 
от ходовых качеств тележек. При этом доминирующим являются  параметры рессорного 
подвешивания. Как известно, тележки пассажирских вагонов имеют двухступенчатое рес-
сорное подвешивание – буксовое и центральное. Тенденции развития пассажирского ва-
гоностроения указывают на переход от традиционных технических решений с использо-
ванием металлических рессор к пневматическому подвешиванию.  

При выборе параметров жесткости и вязкости для пневморессор используется не-
сколько иная методика, чем для металлических пружин и гидравлических гасителей коле-
баний с фиксированной силовой характеристикой. Особенностью определения жесткост-
ных параметров пневморессор является то, что их силовая характеристика изменяется в 
зависимости от режима системы, то есть система гашения колебаний активная. В качестве 
параметров состояний системы используются, как правило, первичные датчики для опре-
деления ускорений или перемещений отдельных элементов пассажирского вагона, напри-
мер, кузова или рамы тележки.  

Несмотря на многообразие технических решений исполнения пневматического рес-
сорного подвешивания все они, в основном, сводятся к воздушной эластичной емкости, 
которая связана с пневматической системой и с атмосферой через специальное устройст-
во. Как правило, в качестве такого устройства используется пневмоклапан электромеха-
нического или механического действия. Поэтому может сложиться впечатление, что фор-
мирование жесткостных и вязкостных характеристик рессорного подвешивания в целом 
сводится только к подбору типоразмера пневмоклапана. На самом деле выбор параметров 
пневморессор осуществляется в результате математического моделирования динамиче-
ской нагруженности пассажирского вагона с учетом его конструктивных особенностей и 
допускаемых скоростей движения. Так как такие технические характеристики, как база 
вагона, масса кузова и тележек, моменты инерции элементов вагона, высота центра тяже-
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сти, конструкционная скорость и другие существенно влияют на параметры рессорного 
подвешивания. 

В Днепропетровском национальном университете железнодорожного транспорта 
имени академика В. Лазаряна разработан и используется специальный программный ком-
плекс для изучения пространственных колебаний рельсовых экипажей, в том числе и для 
пассажирских вагонов. С помощью этого программного комплекса авторами выполнены 
теоретические исследования динамической нагруженности пассажирских вагонов произ-
водства ОАО «Крюковского вагоностроительного завода». Рассмотрены возможные вари-
анты сочетания значений жесткости и вязкости пневморессор пассажирских вагонов мо-
дели 61-779 и 61-788. Использованы методы оптимизации при определении параметров 
пневморессор для выбора необходимых значений. Затем выбраны комплектующие пнев-
матической системы и рассчитаны реализуемые с их помощью динамические характери-
стики пассажирских вагонов. 

В результате выполнения теоретических исследований выбраны рациональные па-
раметры пневматического подвешивания тележек, которые позволили обеспечить удовле-
творительные динамические характеристики пассажирских вагонов как для обычных ско-
ростей движения до 160 км/ч, так и для скоростей до 300 км/ч. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОЧЛЕНЕННЫХ ВАГОНОВ-ПЛАТФОРМ 

 
Мямлин С.В. (ДНУЖТ, г. Днепропетровск), Лозовая А.Е. (ОАО «Днепровагонмаш») 

 
Выполненные исследования с целью разработки грузовых вагонов для перевозки 

контейнеров, подтвердили, что в основном перевозка крупнотоннажных контейнеров 
осуществляется на специализированных платформах. 

Эксплуатационный парк грузовых вагонов, предназначенный для перевозки крупно-
тоннажных контейнеров по железным дорогам колеи 1520 мм, состоит из вагонов-
платформ длинной 19 м и 13,4 м. В небольшом количестве имеются платформы длиной 24 
м, которые производятся сразу несколькими заводами. 

Недостатками эксплуатационного парка вагонов для контейнерных перевозок явля-
ется следующее: 

- все приведенные выше платформы имеют высокую массу тары и, как следствие, 
заниженную грузоподъемность; 

- схемы размещения крупнотоннажных контейнеров не позволяют рационально ис-
пользовать грузоподъемность вагонов (для платформ длинной 13,4 м - недоиспользуется, 
а для платформ длинной 19,4 м и 24 м необходимо вводить ограничение по массе брутто, 
загружаемых контейнеров). 

На вагоностроительном заводе ОАО «Днепровагонмаш» выполнены исследования 
по созданию сочлененной платформы и подготовлен опытный образец. 

При выборе конструктивных решений вагонов-платформ для перевозки контейнеров 
специалисты предприятия исходили из наиболее рационального соотношения основных 
технико-экономических параметров. 

Произведен сравнительный анализ основных наиболее благоприятных конструктор-
ских решений для вагонов-платформ по перевозке крупнотоннажных контейнеров, вы-
полненный с учетом максимальной массы брутто контейнеров. Анализ рассмотренных 
данных позволяет сделать вывод, что наиболее универсальными и рациональными для пе-
ревозки крупнотоннажных контейнеров являются двухсекционная сочлененная платфор-
ма длиной 28 м. 

Таким образом, в результате выполнения исследований получены основные техни-
ческие характеристики вагона-платформы сочлененного типа для крупнотоннажных кон-
тейнеров.  
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ВЛИЯНИЕ ИНЕРЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ  

НА ИХ ДИНАМИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА 
 

Мямлин С.В., Недужая Л.А., Швец А.А. (ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 
 

The papers describes some methods for more exact computation of the freight wagon's inertial 
characteristics, that is necessary for performing more exact computer simulation of the railway vehicle 

dynamics. Comparison of the simulation results with the test data shows the appropriate coincidence be-
tween them that confirms the mathematical model's adequacy. 

 
При изучении динамических качеств рельсовых экипажей и, особенно, грузовых ва-

гонов, важное место при формировании исходных данных, необходимых для математиче-
ского и компьютерного моделирования, занимают массовые, геометрические, инерцион-
ные характеристики. Хотя названные параметры тем или иным образом связаны между 
собой, особый интерес вызывают именно инерционные характеристики. Тем более, что 
эти величины непосредственно участвуют в формировании динамических показателей ис-
следуемых экипажей.  

В случае грузовых вагонов кроме инерционных характеристик самого вагона необ-
ходимо учитывать аналогичные параметры и для груза, будь то сыпучий или тарный груз. 
Данное исследование посвящено уточнению методов определения инерционных характе-
ристик кузова вагона и груза для последующего использования этих данных при компью-
терном моделировании динамики вагона. 

Кузов вагона, так же как и груз, представляются в виде отдельных тел, каждое из ко-
торых имеет свои массу, размеры и начальное положение в выбранной системе координат. 
Для каждого тела определяются моменты инерции относительно главных центральных 
осей инерции как без груза (для определения динамических показателей порожнего ваго-
на), так и с грузом - масса кузова (тара с грузом) и высота центра масс кузова без груза и с 
грузом над плоскостью опирания надрессорных балок на рессорные комплекты. Опреде-
ляются также геометрические моменты инерции каждого тела и площади в продольной 
вертикальной плоскости и в поперечной вертикальной плоскости. 

Приведенные динамические характеристики были использованы для определения 
динамических показателей вагонов. В качестве показателей, оценивающих динамические 
качества вагона, принимались следующие: 

- коэффициенты вертикальной и горизонтальной динамики по обрессоренной, и не-
обрессоренной частям вагона, а также по силам взаимодействия; 

- вертикальные и горизонтальные поперечные ускорения пятников; 
- боковые и направляющие силы, кромочные напряжения; 
- взаимные перемещения тел вагона; 
- показатели износа колес; 
- коэффициенты устойчивости от схода колес с рельсов. 
По выполненным расчетам было выполнено сопоставление динамических качеств 

некоторых типов грузовых вагонов, с результатами экспериментальных исследований. 
При этом получено удовлетворительное совпадение данных, что подтверждает адекват-
ность математической модели реальным конструкциям. 

Таким образом, дополнение математических моделей пространственных колебаний 
исходными данными с уточненными инерционными характеристиками элементов вагонов 
и грузов позволяет приблизить результаты расчетов к реальному состоянию объектов и 
тем самым повысить достоверность математического и компьютерного моделирования. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ ДЛИННОБАЗНОГО 
ВАГОНА-ПЛАТФОРМЫ 

 
Мямлин С.В., Шатунов А.В., Сороколет А.В. (ДНУЖТ),  
Ковтун Е.Н., Маркова О.М. (ИТМ, г. Днепропетровск) 

 
Research of spatial vibrations of carriage platform with a long base 

 
Исследование пространственных колебаний подвижного состава, с учетом динами-

ческих характеристик перевозимых грузов связано с рассмотрением сложных механиче-
ских систем с большим числом степеней свободы. К таким случаям относится изучение 
динамических процессов, происходящих при перевозке на платформах контейнеров раз-
личной длины и массы. 

Расчетная схема железнодорожной платформы модели 13-7024 на тележках серий-
ной конструкции, движущейся по упруго-инерционному пути, представлена  механиче-
ской системой 11-ти твердых тел  – кузов, две надрессорные балки, четыре боковые рамы 
и четыре колесные пары. Путь рассматривается инерционным упруго-вязким. Он модели-
руется приведенной к каждому колесу массой (восемь приведенных масс), имеющей толь-
ко вертикальное и поперечное горизонтальное перемещения и опирающейся в этих на-
правлениях на пружины и демпферы вязкого трения, моделирующие упруго-
диссипативные свойства рельсов и подрельсового основания. 

При моделировании колебаний платформы, с установленными на ней контейнерами, 
принимаем во внимание конечную жёсткость платформы с грузом, т.е. считаем эту систе-
му деформируемым телом. Поэтому платформа вместе с контейнерами рассматривается 
как упругая балка с дискретно расположенными сосредоточенными массами (грузами), 
которая опирается на тележки. Сосредоточим всю массу системы платформа – контейне-
ры в пяти точках (две массы по концам платформы, две массы в точках опирания кузова 
на тележки и одна масса в центре масс платформы с установленными контейнерами). Бу-
дем рассматривать перемещения этой системы только в вертикальном направлении, в го-
ризонтально-поперечной плоскости считаем платформу вместе с установленными на ней 
контейнерами одним твёрдым телом. В таком случае система пяти сосредоточенных масс 
имеет пять степеней свободы. За соответствующие обобщенные координаты примем аб-
солютные перемещения грузов, отсчитанные от положения устойчивого равновесия сис-
темы.  

Таким образом, при исследовании динамических качеств платформы, с установлен-
ными на ней контейнерами, рассматривается система с тридцатью тремя степенями сво-
боды. 

Движение платформы моделируется с учётом действия внешних возмущений, свя-
занных с геометрическим несовершенством рельсовой колеи (просадки, стыки, неравно-
мерный износ). Возмущения, имеющие случайный характер, подаются под колёса вагона с 
транспортным запаздыванием, которое зависит от расстояния между колёсными парами и 
скорости движения. 

В качестве возмущений, действующих на колесные пары вагона вследствие неров-
ностей рельсовой колеи, приняты случайные функции, полученные путем реальных изме-
рений на одном из участков железнодорожного пути.  

В ходе исследований проводилась оценка влияния на ходовые качества экипажа веса 
перевозимых на платформе контейнеров и их расположение. При этом рассматривались 
следующие шесть вариантов установки контейнеров на платформу: три контейнера мас-
сой 20 т каждый, центр масс системы не смещен; два контейнера массой 40 т каждый, 
центр масс системы не смещен; один контейнер массой 40 т, центр масс системы не сме-
щен; три контейнера массой 20 т каждый, центр масс системы смещен на 0,6 м; два кон-
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тейнера массой 40 т каждый, центр масс системы смещен на 1,2 м; один контейнер массой 
40 т, центр масс системы смещен на 0,6 м. 

Расчетная оценка динамических показателей платформы, загруженной контейнера-
ми, проводилась путем анализа результатов решения нелинейных дифференциальных 
уравнений, представляющих динамическую модель колебаний платформы. Для достовер-
ной оценки динамических качеств платформы, перевозящей контейнеры различной массы 
и размеров, в соответствии с требованиями определялись величины, являющиеся основ-
ными показателями хода грузовых вагонов. К таким величинам относятся:– горизонталь-
ные и вертикальные ускорения кузова; – коэффициенты вертикальной динамики и отно-
шение рамной силы к нагрузке на ось; – коэффициент запаса устойчивости вагона от схо-
да с рельсов. 

Комплексное рассмотрение всех приведенных выше расчетных данных позволяет 
заключить, что движение платформы, на которой установлены три контейнера по 20 т или 
два контейнера по 40 т, по прямолинейным участкам пути может происходить со скоро-
стями до 120 км/ч. В случае установки на платформу одного контейнера весом 40 т дви-
жение может происходить со скоростью до 120 км/ч в случае несмещенного центра масс и 
со скоростью до 100 км/час в случае, когда центр масс платформы с контейнером смещен. 

 
СРАВНЕНИЕ МЕТОДИК ОЦЕНКИ ПРОЧНОСТИ КОЛЕС НА РАЗЛИЧНЫХ 
ЭТАПАХ РАЗРАБОТКИ И ПОСТАНОВКИ НА ПРОИЗВОДСТВО 

 
Огуенко В.В., Грек В.И. (ОАО «ВНИКТИ», г. Коломна, Россия) 

 
Results of the executed investigation calculations and experimental bench strength tests of wheels 

of a rolling stock of railways by two certified test procedures, by the regulated two standard documents, 
which is now use at certification in Russia are presented. 

 
Колесная пара является наиболее ответственным элементом экипажной части под-

вижного состава железных дорог. Необходимым условием безопасности движения служит 
обеспечение достаточной прочности колеса, подвергающегося циклическим механиче-
ским и тепловым воздействиям. 

Для подтверждения качества колес проводятся их сертификационные испытания на 
соответствие показателям Норм Безопасности, в которых сопротивление усталости  рег-
ламентируется двумя нормативными документами: 

• НБ ЖТ ТМ 02-98 «Металлопродукция для железнодорожного подвижного состава. 
Нормы безопасности» 

• НБ ЖТ ЦТ 063-2000 «Локомотивы и моторвагонный подвижной состав. Колесные 
пары с буксами. Требования по сертификации» 

В этих документах существует принципиальное различие в методике определения 
характеристик сопротивления усталости: в НБ ЖТ ТМ 02 регламентирована неразрушаю-
щая нагрузка (в кН) при циклическом нагружении на базе 5 млн. циклов, в НБ ЖТ ЦТ 063 
– коэффициент запаса сопротивления усталости. 

Для повышения объективности результатов и сокращения затрат на сертификацион-
ные испытания колес в ОАО «ВНИКТИ» проведен комплекс исследований, часть которых 
отражена в настоящей статье. Сопоставляются и анализируются результаты расчета на-
пряженно-деформированного состояния с экспериментально определенными характери-
стиками сопротивления усталости. 

Показано, что характер распределения и уровень возникающих в эксплуатации ме-
ханических напряжений адекватно воспроизводится при стендовых испытаниях на уста-
новках, создающих в испытываемых образцах круговой изгибающий момент. Такая схема 
нагружения соответствует требованиям НБ ЖТ ЦТ 063 и используется  в сконструирован-
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ном во ВНИКТИ стенде ОМ9. Аналогичная схема нагружения приведена в европейских 
стандартах, например в EN 13979-1 «Рельсовый транспорт. Колесные пары и тележки. 
Цельнокатаные колеса. Техническая процедура допуска. Часть 1: Кованые и катаные ко-
леса». 

Установлено, что схема нагружения в соответствии с НБ ЖТ ТМ 02 позволяет про-
водить сравнительные испытания металлопродукции, но воспроизводимые при испытани-
ях напряжения не соответствуют действующим в эксплуатации, как по величине, так и по 
распределению по сечению колеса. Предел выносливости, определенный на основе такого 
метода нагружения, выше фактического и может привести к ошибочно завышенной оцен-
ке запаса прочности и выходу из строя колес в эксплуатации. 

Повышение безопасности движения и уменьшение рисков возможно при комплекс-
ной оценке прочности колес с учетом всех факторов: конструкции, технологии, материла 
и качества изготовления, которые учитываются в предлагаемой схеме испытаний. 

 
ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТИ КОНТРОЛЯ БУКСОВЫХ 

УЗЛОВ С ПОМОЩЬЮ БОРТОВЫХ БУКСОВЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ 
 

Петухов В.М. (УкрГАЖТ, г. Харьков) 
 

In the report the diagnostic station for axle boxes for the direct control of axle boxes over move-
ment of a train is described. The technology of the control and prospect of application of the given system 

is described. 
 
Разрабатываемая технология непосредственного контроля и диагностики буксовых 

узлов на ходу поезда с помощью бортовых диагностических станций призвана обеспечить 
переход к стратегии технического обслуживания и ремонта по его фактическому состоя-
нию. Для данной технологии на кафедре «Вагоны» УкрГАЖТ был разработан и изготов-
лен экспериментальный образец бортовой буксовой диагностической станции (БДС). 

Буксовая диагностическая станция предназначена для контроля температуры шейки 
оси и целостности торцевого крепления буксовых узлов подвижного состава при движе-
нии поезда. 

БДС может крепиться в буксе любого типа, в том числе и бескорпусной. Конструк-
ция буксы при этом не изменяется. Датчики, непосредственно контактирующие с контро-
лируемыми элементами (шейка оси, торцевое крепление), обеспечивают точный и досто-
верный контроль независимо от внешних условий. А наличие в микроконтроллере внут-
ренней памяти позволяет сохранять данные о состоянии буксы между пунктами контроля.  

Следует отметить тот факт, что в идентификационном номере буксы кодируется ин-
формация о типе подшипника. Этим снимается вопрос о принадлежности буксы опреде-
ленному типу (роликовая или коническая) и соответствующего ей температурного режи-
ма. 

При прохождении пункта контроля, радиоблок БДС осуществляет передачу  инфор-
мации о состоянии буксы на напольный приемник. Далее эта информация поступает на 
перегонное оборудование, где происходит её первичная обработка и передача на станци-
онное оборудование (АРМ ПТО) с последующей архивацией. 

Данная система может быть интегрирована в существующий и довольно развитый 
комплекс  ПОНАБ-ДИСК-АСДКБ, где возможно использование таких компонентов, как 
перегонное оборудование (микропроцессорный комплект и т. д.), линии связи, станцион-
ное оборудование (АРМ оператора ПТО и т. п.). 

В дальнейшем предполагается расширение функциональных возможностей БДС пу-
тем добавления датчика частоты вращения для определения юза колесной пары, а также 
для увязки температуры подшипника с частотой вращения.  
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ИЕРАРХИЧЕСКОЕ ПОСТРОЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАГНИТОЛЕВИТИРУЮЩЕГО 

ПОЕЗДА 
 

Поляков В.А., Хачапуридзе Н.М.  
(Институт транспортных систем и технологий НАН Украины) 

 
Features of magnetic levitated train as a moving object and specificity of its motion construction 

are revealed. The technique of such construction with the help of a hierarchical regulator of a system is 
offered. 

 
Транспортная система с магнитолевитирующими поездами (ТС МЛП) создана для 

удовлетворения потребности в перемещении грузов и пассажиров. Такое перемещение 
является её (ТС МЛП) основной функцией. Являясь сложным артефактом, эта система 
включает различные подсистемы. Их функционирование базируется на всевозможных фи-
зических, химических, а также иного рода естественных принципах и эффектах. Однако, 
исходя из отмеченной основной функции ТС МЛП, качество механического движения 
МЛП в итоге однозначно определяет потребительскую ценность системы вцелом. 

Современный этап развития социума характеризуется экспоненциальным нарастани-
ем его (развития) интенсивности. Непосредственное отношение это имеет, в частности, к 
обслуживающим ТС. В связи с этим, исключительно когнитивный уровень исследований 
их функционирования является недостаточным. Поэтому парадигма таких исследований 
неизбежно должна быть сдвинута для достижения их максимальной креативности. В слу-
чае ТС МЛП это означает, в частности, необходимость построения, в качестве конечной 
цели изучения таких систем, требуемого качества движений МЛП. 

Естественные (то есть происходящие под воздействием только не управляемых – ес-
тественных – возмущений) движения МЛП, в подавляющем большинстве случаев, не об-
ладают требуемыми свойствами. Для придания им (движениям) таких свойств к МЛП 
должны быть приложены дополнительные – управляющие – воздействия. Процесс пере-
хода от естественного к управляемому движению будем называть его построением. 

Чтобы движение МЛП обладало каким-либо свойством, моделирующие уравнения 
должны быть совместны с описывающими это свойство соотношениями, связывающими 
компоненты состояния системы. Если упомянутая совместность имеет место, то описы-
ваемая такими соотношениями поверхность является аттрактором её (системы) изобра-
жающей точки, а движение гарантированно обладает желаемым свойством. 

Как правило, механическая система, способная быть принятой в качестве адекватной 
расчётной схемы механической подсистемы МЛП, является большой, существенно нели-
нейной и сложной. В частности, такая система обычно является многосвязной, а её дви-
жение происходит в непредсказуемой внешней и внутренней обстановке. 

Использование одноуровневых регуляторов для построения движений описанного 
типа систем обычно ведёт к неудовлетворительному качеству таких движений. Возни-
кающая коллизия может быть устранена при использовании иерархического регулятора. 
Достаточна трёхуровневая его структура: на низовом уровне – интраконтроллер, обеспе-
чивающий реализацию минимально достаточного набора паттерн движений МЛП; на про-
межуточном уровне – адаптер, осуществляющий приспособление движений к обстановке; 
на верхнем уровне – координатор, реализующий, в синтетическом взаимодействии с бло-
ками предыдущих уровней, исчерпывающее решение двигательной задачи поезда. 

Основное преимущество такой методики построения движения МЛП – в возможно-
сти точной, адекватной и эвристичной декомпозиции этой задачи на ряд более простых 
подзадач и, благодаря этому, существенного повышения качества получаемого движения, 
достигаемого без использования сложных алгоритмов управления им. 
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ИНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТЬ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

 
Приходько В.И. (ОАО «КрВСЗ», г. Кременчуг),  
Мямлин С.В. (ДНУЖТ, г. Днепропетровск),  

Дайлидка С. (АО «Литовские железные дороги»),  
Лингайтис Л.П. (Вильнюсский государственный технический университет им. Гедимина-

са) 
 
Процессы интеграции, которые происходят в европейских странах, предполагают 

объединенную деятельность и транспортных систем этих стран. Одно из направлений до-
пуска к инфраструктуре подвижного состава и другой железнодорожной техники – это 
взаимопризнание результатов сертификации и экспертиза на интероперабельность. Если 
для автомобильного и морского транспорта уже много лет существуют международные 
требования и правила, то для железнодорожного транспорта до недавних пор использова-
лись только международные соглашения, а единого порядка допуска к инфраструктуре 
других железнодорожных администраций не было. Термин «интероперабельность», воз-
никший в последние годы, как нельзя полно определяет содержание технических проце-
дур. Основные требования по допуску к инфраструктуре излагаются в соответствующих 
ТСИ – технических спецификациях интероперабельности. В ТСИ излагаются основные 
требования, которым должен отвечать подвижной состав и другая железнодорожная тех-
ника, чтобы быть допущенными к инфраструктуре той или иной железнодорожной адми-
нистрации. При этом кроме единых требований каждая железнодорожная администрация 
предъявляет дополнительные требования к железнодорожной технике, что вызвано осо-
бенностями условий эксплуатации. 

Существует дифференциация требований по интероперабельности в зависимости от 
типа подвижного состава: локомотивы, пассажирские вагоны, грузовые вагоны, а также в 
зависимости от воздействующих факторов: акустика (шум, вибрация), загрязнение окру-
жающей среды и т.д. 

Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени 
академика В. Лазаряна совместно с немецкой фирмой TUV Reinland имеют возможность 
совместной подготовки продукции железнодорожного транспорта для допуска к инфра-
структуре европейских железнодорожных администраций как технический центр. Укра-
инские производители железнодорожной продукции, которые планируют поставку в стра-
ны Евросоюза и другие страны Европы, должны в обязательном порядке проходить про-
цедуру на интероперабельность. Определенный опыт в этом уже есть у ведущих машино-
строительных предприятий, например, у ОАО «Крюковский вагоностроительный завод». 
При этом следует заметить, что начинать процедуру допуска к инфраструктуре железно-
дорожных дорог других стран лучше с проверки отдельных элементов вагонов, например, 
кузова вагона, колес, колесных пар, тележек в сборе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что эксплуатация в международном сообще-
нии подвижного состава и другой железнодорожной техники невозможна без прохожде-
ния процедуры на интероперабельность, которая включает в себя кроме сертификации по 
европейским нормам еще и техническую экспертизу на соответствие требованиям опреде-
ленных железнодорожных администраций. 
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ  
С РАЗЛИЧНЫМИ ТЕЛЕЖКАМИ  

 
Приходько В.И. (ОАО «КрВСЗ», г. Кременчуг), Мямлин С.В. (ДНУЖТ,  

г. Днепропетровск), Шкабров О.А. (ОАО «КрВСЗ»), Жижко В.В. (ДНУЖТ) 
 

При разработке новых конструкций пассажирских вагонов выполняется предвари-
тельная оценка их динамических качеств. Для новых вагонов возможно использование как 
уже эксплуатирующихся тележек типа КВЗ-ЦНИИ, так и новой тележки 68-7007. Для 
сравнения расчеты динамических показателей вагонов дополнены вариантами тележек 
GP200 и Y32. 

Определение динамических показателей новых пассажирских вагонов на тележках 
4-х типов (КВЗ-ЦНИИ, 68-7007, GP200 и Y32) выполнялось путем математического моде-
лирования пространственных колебаний вагонов при движении по прямым участкам пути 
и по кривым радиусом 300 и 600 м. Вначале выбраны возмущения (неровности рельсовых 
нитей), действующие со стороны пути, которые использованы при моделировании всех 
вариантов. Неровности выбраны так, чтобы динамические показатели пассажирских ваго-
нов на тележках КВЗ-ЦНИИ были максимально близки к допустимым значениям при ско-
рости 160 км/ч. Используя полученные неровности, определены динамические показатели 
пассажирских вагонов на других типах тележек. В этих расчетах анализировались только 
основные нормируемые динамические показатели пассажирских вагонов, а именно, 
Кдв(1), Кдг и Ку. 

Для моделирования движения вагонов в кривых были выбраны следующие возвы-
шения наружных рельсов: для кривой радиусом 300 м возвышение 100 мм, для кривой ра-
диусом 600 м – 90 мм. При этом допустимые скорости движения пассажирских вагонов по 
условиям непогашенного ускорения по таким кривым составляют: для кривой радиусом 
300м и возвышением наружного рельса 100мм – 70км/ч, для кривой радиусом 600м и воз-
вышением наружного рельса 90мм – 95км/ч. 

В результате расчетов определено, что вагоны типа 61-788 и 61-779 на тележках  
68-7007 имеют лучшие динамические показатели, чем на тележках КВЗ-ЦНИИ. Динами-
ческие показатели перспективных вагонов на тележках 68-7007 очень близки к показате-
лям на зарубежных тележках Y32, которые и являются прототипом тележки 68-7007. 
Следствием улучшения динамических показателей является возможность увеличения ско-
рости движения пассажирских вагонов на тележках 68-7007 на прямых участках пути до  
180 км/ч. При использовании пневморессор эта скорость может быть еще выше. 

Таким образом, выполнено сравнение динамических показателей пассажирских ва-
гонов на тележках КВЗ-ЦНИИ, 68-7007, GP200 и Y32. Доказано, что по своим динамиче-
ским качествам тележка 68-7007 не уступает своему зарубежному аналогу (Y32).  

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ НЕОДНОРОДНОГО ПОЕЗДА ПРИ 

ИССЛЕДОВАНИИ ЗАДАЧ ПРОДОЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ ГРУЗОВЫХ ПОЕЗДОВ 
 

Пудовиков О.Е., Савоськин А.Н. (МИИТ, г. Москва) 
 

Modeling of disorder of parameters of a non-uniform cargo train, as the corresponding law of distribu-
tion is offered to use the Weibull distribution 

 
При решении задач, связанных с исследованием продольных колебаний, зачастую 

необходимо вести исследования на модели неоднородного поезда, так как значительная 
часть грузовых поездов на железных дорогах составлена из вагонов разного веса и вклю-
чает в себя как полностью гружёные вагоны, так и порожние, а также частично гружёные. 



 49

При этом значения продольных динамических сил, действующих в неоднородных поез-
дах, значительно отличаются от сил, действующих в однородных поездах, т. е. составлен-
ных из вагонов с одинаковыми параметрами. 

Помимо разброса весов, у вагонов, находящихся в эксплуатации, из-за наличия тех-
нологических погрешностей при изготовлении, различных условий эксплуатации и со-
держания, наблюдается значительный разброс параметров автосцепных устройств – зазо-
ров в автосцепках, величин начальной затяжки и жёсткости поглощающих аппаратов. Из 
литературы известно, что наибольшее влияние на величины максимальных продольных 
динамических сил, действующих в поезде, оказывают следующие факторы: вес экипажей, 
входящих в состав поезда, величины зазоров в автосцепных устройствах и жёсткости вет-
ви нагружения поглощающих аппаратов автосцепки.  

При моделировании данных случайных величин необходимо соблюсти принцип фи-
зической осуществимости системы, заключающийся в том, что невозможно появление от-
рицательных зазора или жёсткости, а также вагона с массой, меньшей, чем масса тары 
наилегчайшего вагона. Иными словами, теоретическая функция распределения, при по-
мощи которой выполняется описание разброса исследуемой величины, должна быть огра-
ничена слева. Из множества законов, удовлетворяющих данному условию, выбран трёх-
параметрический закон Вейбулла, дополнительным преимуществом которого является 
возможность учёта моментов распределения высшего порядка.  

Выбор параметров законов распределения выполнен с использованием одного из ме-
тодов оптимизации – метода Нелдера-Мида, или «деформируемого многогранника». В ка-
честве целевой функции использована функция суммы квадратов отклонений между эм-
пирической и теоретической гистограммами. Варьируемыми в процессе поиска парамет-
рами являются параметры выбранного теоретического закона распределения – параметры 
масштаба, формы и сдвига.  

При описании распределения масс вагонов в грузовых поездах предлагается исполь-
зовать композицию двух законов Вейбулла, взятых в определённых соотношениях. Дан-
ное условие вводится ввиду бимодальности исходного эмпирического распределения, 
обусловленного наличием в поездах порожних, частично и полностью гружёных вагонов. 

Проверка принятых законов по критерию мощности показала значительное преиму-
щество применения законов распределения Вейбулла по сравнению с  законом Гаусса. На 
основе этой методики определены параметры законов распределения указанных случай-
ных величин. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ  

ПРИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА  
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

 
Пулария А.Л., Сердюк М.Е., Ягода П.А., Подлубный В.Ю.  

(ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 
 
В условиях интенсивного развития компьютерных технологий, все большее распро-

странение получает применение цифровой фото- и видеотехники и методов компьютер-
ной графики во многих областях деятельности человека, в частности, в технической диаг-
ностике. Важнейшей функцией компьютерной графики является возможность программ-
ного увеличения размеров изображения, что в свою очередь позволяет выявить мелкие 
детали изображения, которые плохо видны на исходных фотоснимках. Эта функция мо-
жет быть использована, в частности, при технической диагностике железнодорожного 
подвижного состава. Анализируя изображения с увеличением отдельных фрагментов, 
эксперт может  оценить наличие, положение, размеры  дефектов и повреждений, принять 
решение о целесообразности дальнейшей эксплуатации объектов контроля и необходимом 
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объёме ремонтных работ. Важным условием для объективности анализа изображения яв-
ляется сохранение качества увеличенных фрагментов. Актуальным на сегодня является 
усовершенствование методов обработки цифровых изображений. 

Качество изображений, полученных вследствие изменения их пространственных 
размеров, существенно зависит от методов пространственной интерполяции, которые при 
этом используются. В большинстве известных методов изменения размеров изображений 
используется аппарат теории приближений – изображение в каждой малой области счита-
ется гладким, что дает возможность описать этот фрагмент изображения полиномом, 
вейвлетом или другим инструментом. Интерполяция по каким-либо наперед заданным 
решеткам позволяет получить изображения необходимых размеров. Однако при этом не 
учитывается структура данного изображения, что приводит к появлению артефактов, та-
ких как размытость, лестничный эффект в наклонных контурах, дублирующие контуры и 
др., а это искажает полученное изображение и усложняет его анализ.  

Для улучшения качества изображений при их увеличении предлагается использовать 
метод каркасной интерполяции, который использует специфику изображения и позволяет 
сохранить достаточно высокое его качество после изменения пространственных размеров. 
В основе метода лежит построение каркаса изображения с использованием сплайнов и за-
полнение областей между элементами каркаса с помощью реконструкции на основе ва-
риационного подхода. В отличие от большинства известных методов, где изображение 
рассматривается как кусочно-непрерывная функция, что не позволяет учесть специфику 
растровых изображений, в данном методе изображение рассматривается как линейный 
непрерывный функционал I (распределение), определенный на классе финитных функций 
с прямоугольным носителем ∆. Цифровой рисунок в этом случае является результатом 
действия соответствующего распределения на некоторую совокупность тестовых функ-
ций. Процесс восстановления цифрового изображения сводится к построению его порож-
дающей функции J в определенном функциональном классе. Допустимыми в задачах про-
странственной интерполяции считаются изображения, порождающие функции которых 
принадлежат классу функций с ограниченной вариацией: )(∆∈ BVJ . 

Данный метод реализован в программном обеспечении Space Iterpolation. Обработка 
графических файлов с его помощью подтверждает эффективность данного метода, по-
скольку визуальное качество фотоснимков, которые увеличивались с использованием 
Space Iterpolation, оказалось лучшим, чем при увеличении этих же снимков методами би-
кубической интерполяции или интерполяции Ланкчоса. Лучшими в большинстве случаев 
являются и формальные характеристики оценки качества изображений, такие как PSNR, 
SSIM, VQM. Это делает целесообразным применение рассмотренного метода при техни-
ческой диагностике подвижного состава железных дорог. 

Таким образом, применение метода каркасной интерполяции для обработки цифро-
вых фотографий при проведении технической диагностики вагонов позволило получить 
изображения достаточно высокого качества. Это дало возможность провести анализ 
имеющихся дефектов, их расположения,  формы, размеров и принять решение о целесо-
образности дальнейшей эксплуатации вагонов, а также  необходимом объёме ремонтных 
работ, позволяющем ликвидировать данные повреждения.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРИЧИН СХОДА ЦИСТЕРН  
С ОПАСНЫМ ГРУЗОМ 

 
Пшинько А.Н., Блохин Е.П., Мямлин С.В., Воропай В.А., Евдомаха Г.В. 

(ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 
 

Technical appraisal on definition of the reasons of tanks with yellow phosphorus failures on one of 
the Ukrainian railway is carried out. Results of mathematical modelling which reproduce circumstances 

of incident from the point of view of traffic safety are also resulted. 
 
При проведении различного рода экспертиз, связанных с определением возможных 

причин схода грузовых вагонов с рельсов в организованных поездах, важным является 
точное воспроизведение обстоятельств происшедшего. При этом, как правило, использу-
ются результаты математического моделирования и инженерных расчетов. Особую слож-
ность представляет определение возможных причин схода специализированных грузовых 
вагонов, которые предназначены для перевозки опасных грузов, в том числе и таких, ко-
торые при различных условиях могут менять свои физико-механические свойства.  

Далее рассмотрим случай расследования причин схода цистерн с желтым фосфором 
на одном из участков Львовской железной дороги. 16 июля 2007 года в 16 часов 52 мину-
ты на 13 км ПК1+96 нечетного пути перегона Ожидов-Олесько - Красне (Бродовская дис-
танция пути) при следовании поезда № 2005 ВЛ80т-1483 (ТЧ-14 Здолбунов), в составе 58 
вагонов, вес 4363 т, при скорости 58 км/ч (при установленной скорости 60 км/ч) произо-
шел сход 17 вагонов (с 9 по 25 включительно с головы поезда), в том числе 15 цистерн  и 
2 полувагона, который сошел одной тележкой. 

Начало схода вагонов с рельсов находится на 13 км ПК1+96 м в месте изолирующего 
стыка возле сигнальной установки № 9. Расположение вагонов после схода показано на 
схеме. 

Цистерны собственностью предприятия «ЖТК» Казахстан, груз фосфор желтый в 
воде, аварийная карточка 406, № ООН 1381, класс опасности 4.2. Станция отправления 
Асса (Казахстан), отправитель ООО «Казфосфат» г. Алма-Ата, назначение Польша через 
приграничный переход Мостистка-2 – Медика, станция назначения ПКП Оклесна, полу-
чатель Alwerna S.A. В соответствии с данными перевозочных документов, цистерны 
должны сопровождать два проводника отправителя в вагоне. Установлено, что цистерны 
сопровождал один проводник. 

Вследствие схода цистерн произошел сход полувагонов №№ 62985056 и 64743271, 
груз кокс, станция отправления Бирулево-Тов. Московской железной дороги, отправитель 
Московский коксогазовый завод, назначение ст. Кошице (Словакия) для УС Стил Коши-
це.  

Исследование в ходе производства независимой технической экспертизы производи-
лось путем: 

– изучения материалов служебного расследования по случаю схода 17-ти вагонов 
(15-ти цистерн, загруженных желтым фосфором и 2-х полувагонов, загруженных коксом) 
в поезде №2005 на перегоне Ожидов-Олесько -  Красне Ровенской дирекции железнодо-
рожных перевозок Львовской железной дороги «Укрзалізниці», произошедшего 
16.07.2007г.; 

– сопоставления выполненных причастными лицами действий с требованиями нор-
мативной документации, инструкций и оценки этих действий с точки зрения их соответ-
ствия требованиям, предъявляемым в Нормативных документах к работникам железнодо-
рожного транспорта; 

– комиссионного обследования технического состояния сошедших вагонов и участка 
пути на месте схода; 
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– компьютерного моделирования (тяговый расчет) режима движения поезда №2005 
на перегоне на перегоне Ожидов-Олесько - Красне; 

– расчетов на устойчивость движения отдельных экипажей (вагона №57218703 и ва-
гона №57219701) в составе поезда № 2005 в соответствии с фактическим режимом его ве-
дения, техническим состоянием пути и вагонов, указанных в материалах служебного рас-
следования. 

В ходе экспертных исследований были использованы все необходимые источники 
литературы, нормативные документы и инструкции. 

1. Цистерны модели 15-1412 и 15-1525 предназначены для перевозки желтого фос-
фора в кристаллизованном виде. В данном случае перевозка желтого фосфора осуществ-
лялась в цистернах модели 15-1412. 

Согласно “Техническому описанию и инструкции по эксплуатации”1412.00.000-1 
ТО вагона-цистерны для желтого фосфора (модель 15-1412) завода производителя - ОАО 
«МЗТМ»: 

- п.5.1 “...По окончании налива необходимо, чтобы в зимних условиях над фосфором 
был залит слой незамерзающего раствора высотой 30см, а в условиях жаркого климата и 
летом при температуре окружающего воздуха до +400С слой раствора должен быть не 
менее 50-60 см. В качестве незамерзающего раствора применять раствор хлористого каль-
ция по ГОСТ 450-70 или раствор хлористого натрия по ГОСТ 158-74 с удельным весом 
1,16-1,18…“. 

- п.5.1 “…Цистерну можно транспортировать только после полного застывания фос-
фора в котле. Количество заливаемого продукта контролируется методом, принятым на 
предприятии - наполнителе…”. 

- п.5.1 “…Перед наполнением котла продуктом проверьте исправность цистерны, а 
также наличие необходимых знаков и надписей. 

Особое внимание обратите на крепление и уплотнение устройства слива-налива, 
предохранительно-впускного клапана, крышки люка, комплектность механической части 
автотормоза (наличие валиков, шайб, шплинтов, поддерживающих скоб и гаек на них…)”. 

Согласно “Техническим условиям ТУ 24-5-453-7”  вагонов-цистерн для желтого 
фосфора (модель 15-1412) заводом производителем - ОАО «МЗТМ»: 

- п.1.11.11 “Для предотвращения повышения и понижения давления сверх допусти-
мого, цистерна должна быть оборудована предохранительно-впускным клапаном”. 

2. Конструкция сошедших в поезде №2005 цистерн модели 15-1412 для желтого фос-
фора   №№ 57218703, 57217333, 57218034, 57217234, 57216970, 57217317, 57217507, 
57219560, 57217309 не соответствовала Техническим Условиям завода изготовителя этого 
типа подвижного состава в части отсутствия предохранительно - впускного клапана. Вне-
сенные изменения в конструкцию цистерны модели 15-1412 для желтого фосфора не со-
гласованы с заводом-изготовителем (согласно материалам служебного расследования). 

Изменение конструкции цистерны для перевозки опасных грузов является грубым 
нарушением п.5.1 «Технического описания и Инструкции по эксплуатации вагона-
цистерны для желтого фосфора модели 15-1412» , которое по заключению завода-
изготовителя может привести к аварийной ситуации с тяжелыми последствиями (письмо 
генерального конструктора). Это подтверждает тот факт, что все цистерны, в которых 
произошло возгорание груза после схода - №№ 57217333, 57218034, 57217234, 57216970, 
57217507, 57219560, не имели предохранительно-впускных клапанов. Соответствие кон-
струкции цистерн  конструкторской  документации  способствовало бы также уменьше-
нию последствий схода вагонов. 

3. На 1300 часов температура воздуха на станции Здолбунов была +31.10С, в свою 
очередь температура металла котла цистерны модели  15-1412 была выше на      18-200С  
температуры окружающей среды  и составляла соответственно  +49,1 - +51,10С, что пре-
вышает температуру плавления желтого фосфора (согласно  ГОСТ 8986-82 температура 
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плавления желтого фосфора составляет –  +44,10С). Материалы служебного расследова-
ния также подтверждают факт оплавления желтого фосфора в цистернах, что свидетель-
ствует о неудовлетворительном температурном режиме внутри котла цистерны модели 
15-1412, которая предназначена для перевозки фосфора в кристаллизованном виде. Сход 
вагонов мог произойти в любом месте, по мере образования “критической массы” под-
вижной трехслойной среды (вода, желтый фосфор в кристаллическом виде и желтый фос-
фор в расплавленном виде). 

4. Причиной схода 17-ти вагонов (15-ти цистерн загруженных желтым фосфором и 
2-х полувагонов загруженных коксом) 16.07.2007 г. в поезде №2005 на 13 км перегона 
Ожидов-Олесько - Красне Ровенской дирекции железнодорожных перевозок Львовской 
железной дороги «Укрзалізниці» является обезгруживание левых колес второй по ходу 
движения тележки  вагона-цистерны №57218703 (10-й с головы поезда) и последующим 
сходом этого вагона вправо по ходу движения из-за неудовлетворительной односторонней 
работы рессорного комплекта и поперечных гидравлических колебаний  подвижной трех-
слойной среды (вода, желтый фосфор в кристаллическом виде и желтый фосфор в рас-
плавленном виде):  

- техническое состояние вагона №57218703: 
а) левая боковина первой тележки имеет ступенчатый износ фрикционной планки, 

которая составляет 3 мм, тогда как смежная фрикционная планка износа не имеет. Левая 
боковина второй тележки также имеет износ фрикционной планки максимум 6мм, тогда 
как смежная фрикционная планка имеет равномерный износ до 2 мм. Правая боковина 
обеих тележек имеет равномерный износ до 1 мм. 

б) на котле цистерны вместо предохранительно-впускного клапана установлена за-
глушка, что препятствовало созданию требуемых условий перевозки желтого фосфора в 
кристаллизованном виде.  

- коммерческое состояние вагона №57218703 (слой воды над фосфором составлял 27 
см – согласно материалам служебного расследования, тогда как в соответствии с п.5.1 ТУ 
«…в условиях жаркого климата и летом при температуре окружающего воздуха до +400С 
слой раствора должен  быть не  менее 50-60см»). Факт первоначального схода второй те-
лежки вагона № 57218703 подтверждается схемой повала вагонов и наличием существен-
но большего количества забоин на гребнях колес этой тележки от их движения по рельсо-
шпальной решетке после схода. 

5. Технология среднего ремонта нечетного пути на 12-13 километрах перегона Ожи-
дов-Олесько - Красне Львовской железной дороги 16.07.2007 г. не была нарушена. 

Техническое состояние нечетного пути на 12-13 километрах перегона Ожидов-
Олесько - Красне Львовской железной дороги после проведения среднего ремонта 
16.07.2007 г. обеспечивало движение поездов со скоростями до 60 км/ч. 

Таким образом, технология среднего ремонта пути, техническое состояние пути не 
могли быть причиной схода 17-ти вагонов в поезде № 2005. 

6. Установлен факт превышения веса груза - желтого фосфора в ущерб безопасности 
движения (защитный слой воды согласно составил 26-39 см, а в цистерне №57219701 – 8,5 
см, а должен быть не менее 50-60 см при транспортировании в условиях жаркого климата 
и летом при температуре окружающего воздуха до +40°С). При этом в каждой цистерне 
груза жёлтого фосфора в пределах 2,1-3,9 т больше, чем заявлено в перевозочных доку-
ментах при соблюдении трафаретной грузоподъёмности, т.е. грубо нарушена Инструкция 
по эксплуатации вагона-цистерны для перевозки желтого фосфора модели 15-1412. 

7. Ответственность за сход 17-ти вагонов и экологические последствия от схода (15-
ти цистерн, загруженных желтым фосфором и 2-х полувагонов, загруженных коксом) в 
поезде №2005 на перегоне Ожидов-Олесько -  Красне Ровенской дирекции железнодо-
рожных перевозок Львовской железной дороги «Укрзалізниці», произошедший 
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16.07.2007г. несёт Администрация и работники предприятий выполнявших ремонт и за-
грузку вагонов- цистерн. 

Таким образом, в результате тщательного анализа обстоятельств схода цистерн оп-
ределены истинные причины произошедшей аварии. Как видим, в этом и во многих дру-
гих случаях происходит неблагоприятное стечение различных факторов, которые и при-
водят к трагедии. 

 
ВИЗНАЧЕННЯ ДІАГНОСТИЧНИХ ОЗНАК ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЕЛЕМЕНТІВ 
ПІДШИПНИКІВ КОЧЕННЯ БУКСОВИХ ВУЗЛІВ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ 

 
Равлюк В.Г. (Українська державна академія залізничного транспорту, м. Харків) 

 
The thesis of interpretation of diagnostics features of the technical condition of the elements of roll-

ing bearings of axle boxes of rolling stock are considered in the article. The useless of spectra in wide 
frequency range to detect the failures of rolling bearings damages is marked out. The different types of 

failures which are identified on envelope spectra were under the consideration. The necessity in deep re-
searching of diagnostics features of wide list of failures of the elements of the rolling bearing is marked 

out. 
 
Прагнення до зниження експлуатаційних витрат і підвищення надійності вузлів ру-

хомого складу викликає необхідність визначати технічний стан буксових вузлів вантаж-
них вагонів засобами вібраційного діагностування. Правильне визначення діагностичних 
ознак за параметрами вібрації машини дозволяє визначати технічний стан досліджуваних 
вузлів без розбирання. Протягом проведення регулярних вимірювань вібраційних харак-
теристик може бути виявлена поява нових пошкоджень й простежений їх розвиток, що 
дозволяє прогнозувати час досягнення підвищеного рівня вібрації, для усунення аварійно-
небезпечних ситуацій. 

Технічний стан буксового вузла визначається n незалежними величинами x1, x2,…, 
xn. Отже, технічний стан можливо визначити, якщо відоме значення кожної із n величин 
xi. Розв’язання такого завдання можливе і в тому випадку, якщо xi  будуть виражені через 
будь-які інші величини s1, s2, …, sm, які відомі. Такий непрямий процес визначення неві-
домих параметрів стану xi шляхом вимірювання доступних параметрів діагностичного си-
гналу s1, s2, …, sm та обчисленню параметрів стану xi за допомогою відомих заздалегідь 
співвідношень xi = x1 ·( s1, s2, …, sm) називається діагностуванням. Таким чином, визна-
чення залежності параметрів стану від величини параметрів сигналу складає найважливі-
ший і самий трудомісткий етап розробки системи діагностування. 

Найпростішим з точки зору ідентифікації є биття осі або обкочування зовнішнього 
кільця підшипника, що не являється пошкодженням підшипника, а свідчить лише про ре-
жим його роботи з підвищеним обертовим навантаженням, яке впливає на зниження його 
ресурсу. 

Складне пошкодження підшипника визначається на підставі появи діагностичних 
ознак двох або більше розвинених пошкоджень в тому випадку, коли їх ознаки розгляда-
ються не незалежно, а призводять до появи в спектрі гармонік з різними комбінаційними 
частотами. Такі ознаки з'являються при раковинах на зовнішньому кільці, обертовому на-
вантаженні на підшипник із одночасним сильним зношуванням кілець, при наявності ра-
ковин на зовнішньому й внутрішньому кільцях і додатковому сильному осьовому наван-
таженні на підшипник. 

Складний характер зареєстрованої вібрації буксових вузлів рухомого складу потре-
бує залучення сучасних методів обробки вібраційних сигналів для усунення завад та виді-
лення корисного сигналу. Вкрай важливим завданням, розв’язання якого дозволяє вчасно 
виявляти передаварійний стан та підвищувати безпеку руху поїздів є проведення ґрунто-
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вних досліджень з метою інтерпретації та класифікації отриманих дискретних частотних 
складових на спектрах обвідної вібрації, що ототожнюються з технічним станом підшип-
ників кочення буксових вузлів рухомого складу. 

 
ВИПРОБУВАННЯ ГАЛЬМОВОЇ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОЇЗДА EJ 575 

 
Савченко К.Б., Шатунов О.В., Рижов В.О., Шикунов О.А.  

(ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 

The results of brake tests of two-storeyed electric train of EJ575 are presented. 
 
Впровадження на залізницях колії 1520 мм рухомого складу, який будується у краї-

нах Західної Європи потребує ретельної кваліфікованої перевірки з точки зору відповідно-
сті нормативній документації країни, в якій передбачається експлуатація рухомого складу. 

В основному це стосується систем, які суттєво впливають на рівень безпеки руху. 
Серед таких, безперечно, є гальмова система. 

За запрошенням Дирекції пасажирських перевезень Литовських залізниць фахівці 
кафедри «Вагони» Дніпропетровського національного університету залізничного транс-
порту імені В.Лазаряна (ДІІТ) провели комплекс гальмових випробувань електропоїзда EJ 
575 виробництва компанії Шкода Чехія для Литовських залізниць. 

Випробування проводилися на Литовських залізницях у присутності фахівців ком-
панії Шкода, DAKO, та представників Дирекції пасажирських перевезень Литовських за-
лізниць. 

Випробуванням піддавався електропоїзд, який складається з трьох двоповерхових 
вагонів: моторного, причіпного та головного. Електропоїзд обладнаний електродинаміч-
ними гальмами, автоматичними пневматичними гальмами, прямодіючими пневматичними 
та стоянковими гальмами. 

Керування гальмами здійснюється рукояткою, яка поєднує функції тягового та галь-
мового контролера. Автоматичні пневматичні гальма включають уповільнювач DAKO 
BSE, який керує тиском у гальмівній магістралі в залежності від положення рукоятки кон-
тролера, розподільник DAKO, який в залежності від тиску у гальмовій магістралі змінює 
тиск у керуючому резервуарі (гальмових циліндрах); 

Механічна частина гальм розміщується на рамі візка і включає гальмівні циліндри з 
вмонтованими регуляторами виходу штоку, важелі та гальмові накладки. На моторному 
вагоні, диски фрикційного вузла розташовані не на середній частині осі, як на інших ваго-
нах, а на ступицях коліс. 

Всі вагони обладнані протиюзовими пристроями та автоматичними регуляторами 
тиску в залежності від завантаження. 

На першому етапі були виконані стаціонарні гальмові випробування для перевірки 
функціонування компресорної установки, щільності живильної та гальмової мереж, функ-
ціонування пневматичних та стоянкових гальм. 

На другому етапі були проведені ходові гальмові випробування для визначення ве-
личини гальмового шляху при різних видах гальмування у порожньому та завантаженому 
режимах при швидкостях 120 та 160 км/год.  

Робота протиюзових пристроїв перевірялася на дослідній ділянці колії на яку було 
нанесено мильний розчин для зменшення коефіцієнту зчеплення колеса з рейкою. 

Здійснена перевірка керування гальмами електропоїзда від іншого локомотива при 
слідуванні у «холодному» стані. 

За результатами випробувань зроблені висновки про відповідність гальмової систе-
ми електропоїзда EJ 575 вимогам вітчизняних та Європейських норм. 
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПОЛУВАГОНОВ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ 

 
Савчук О.М., Бруякин В.К., Мурадян Л.А., Мищенко А.А.  

(ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 
 

ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» впервые освоил выпуск для УЗ по-
лувагонов нового поколения модели 12-7023 на тележках модели 18-7020. 

Эти полувагоны принципиально отличаются от полувагонов существующего парка. 
Их разработчики руководствовались следующими основными требованиями: 

−  Повысить надежность в эксплуатации и показатели ресурса: общий срок службы – 
2 млн. км (или 32 года), пробег до первого деповского ремонта – 300 тыс. км (или 3 года). 
Ставилась также задача снизить параметр потока отказов до 0,2-0,5 ед/105 км, уменьшить 
вероятность нарушений безопасности движения (аварий) по вине вагонов до 10-6, 

−  Увеличить безопасную скорость движения в поездах (пока она ограничена до 70-
80 км/ч из-за потери вагонами устойчивости движения), что отвечает памятке ОСЖД 
№516 и нормативам эксплуатации вагонов в международных транспортных коридорах. 

−  Реализовать современные требования к технико-экономическим параметрам полу-
вагонов и их комплектующих. 

Эксплуатационные испытания 50-ти таких полувагонов проведены в 2007-2008 гг. в 
опытном маршруте №2 Кривой Рог – Ужгород – Кошице, который выполняет перевозки 
железорудного сырья на металлургический комбинат (Словакия). Цель испытаний – опре-
делить интенсивность эксплуатационных износов и показатели надежности. 

Эксплуатационная работа маршрута включала: 1) погрузку на Криворожских рудни-
ках через погрузочные бункера или экскаваторами; 2) движение по трассе Кривой Рог-
Ужгород в загруженном состоянии; 3) разгрузку на Кошицком комбинате роторным ваго-
ноопрокидывателем; 4) движение в обратном направлении в порожнем состоянии. 

Маршрут обращался по Приднепровской, Одесской, Юго-Западной и Львовской до-
рогам, проходя сложный по плану и профилю пути Карпатский перевал. Длина одного 
рейса — 2700 км. Коэффициент порожнего пробега – 0,5. По экспертным оценкам, нагру-
женность вагонов маршрута в 1,2÷1,5 раза превышает среднюю общесетевую нагружен-
ность на магистральных дорогах колеи 1520 мм. Все поездки маршрута сопровождались 
бригадами опытных осмотрщиков вагонов и, при необходимости, – сотрудниками испы-
тательной лаборатории вагонов ДНУЖТа. Они вели журналы испытаний и контролирова-
ли опытные объекты в пути следования. Периодически в маршрут ставилась вагон-
лаборатория для измерений необходимых динамических параметров во время движения. 
Действовала система информации о выявленных в пути следования отказах вагонов и кон-
троля об их устранении. 

Принимая во внимание, что отказ вагона – поступление его во внеплановый отце-
почный ремонт, были сделаны следующие выводы об эксплуатационной надежности за 
истекшие два года испытаний:  

◙ Отказов полувагонов модели 12-7023 на тележках модели 18-7020 (постройки 
ОАО «КВСЗ») по причине технических неисправностей, требующих отцепочного ремон-
та, за период эксплуатационных испытаний до пробега 180 тыс. км не зафиксировано. 

◙ Надежность оценивается в 100%. 
◙ Параметр отказов — 0. 
Вместе с тем, имели место неисправности, которые устранялись во время техниче-

ских осмотров и безотцепочных ремонтов на ПТО в пути следования, а также во время 
комиссионных осмотров опытного маршрута № 2. В их числе были отдельные случаи уте-
ри нижней поддерживающей планки под буксовым узлом, местный излом конца опорного 
витка наружной пружины, трещина полимерной прокладки подпятника и др. 
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Статистический прогноз, показал, что средняя интенсивность износов обеспечивает 
ресурсный пробег полувагона до первого деповского ремонта 300 тыс. км. Однако, суще-
ствует прогнозная вероятность досрочных отцепок: 

◙ по износу гребня колесной пары – после 168,5 тыс. км пробега; 
◙ по выступанию башмака (колпака) скользуна тележки – 120 тыс. км; 
◙ по предельному размеру диаметра подпятника – 170 тыс. км. 
Для повышения скорости движения опытного маршрута до 90 км/ч (груженого) и 

100 км/ч (порожнего) были выполнены предварительные исследования и две пробные по-
ездки (III квартал 2007 г.) по специально составленному графику. После них скорость бы-
ла снижена до разрешенной приказами дорог «на период разработки всеми причастными 
службами инструкций по обслуживанию скоростных грузовых поездов». Восстановить 
ускоренный режим не удалось до конца испытаний. 

 
РОЗРОБКА ЗНОСОСТІЙКИХ, ПРОФІЛІВ ВАГОННИХ КОЛІС 

 
Савчук О.М., Савченко К.Б. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 

 
Results of researches of a new profile of carload wheels with smaller intensity of deterioration are 

resulted 
 
Проблема наднормативного зносу гребенів вагонних коліс та рейок являється одною 

з найбільш актуальних для залізничників не тільки України, а і на всьому просторі колії 
1520 мм. Причини збільшення темпів зносу пов’язується з багатьма факторами. 

Ця проблема призвела до колосальних додаткових витрат залізниць, пов’язаних з по-
заплановими обточками коліс та заміні рейок. До того ж суттєво загострився стан безпеки 
руху на залізницях. 

В результаті багаторічних досліджень були визначені основні напрямки щодо лока-
лізації небезпечного явища. Це, насамперед, застосування різного типу лубрикаторів, по-
кращення конструкції колії та рухомого складу, вдосконалення геометрії профілю колеса 
та рейки, застосування різних варіантів співвідношення твердості вагонних коліс та рейок. 

Фахівці Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту 
(ДІІТ), з середини 80 х років минулого століття досліджують причини виникнення та ме-
тоди зменшення темпів зношення гребенів коліс та рейок. Проводяться експериментальні 
дослідження характеру та інтенсивності зносу поверхні кочення коліс вантажних вагонів, 
які експлуатуються у маршрутах Роковата – Ужгород - Кошице під постійним наглядом 
фахівців ДІІТа. 

На основі експериментальних даних були розроблені декілька варіантів профілів ва-
гонних коліс, які потенційно могли суттєво вплинути на інтенсивність зносу гребенів. 
Перш за все, кожен з цих профілів був перевірений з точки впливу на динамічні показники 
вагонів, після чого досліджувався на інтенсивність зносу в реальних умовах експлуатації. 

Результатами досліджень у даному напрямку є запатентований профіль «ДІІТ-УЗ», 
який застосовується в якості ремонтного для коліс вантажних вагонів. Даний профіль 
зменшує на 30 % інтенсивність зношення гребенів коліс в порівнянні з профілем за ГОСТ 
9036. 

Під час досліджень профілів також були відмічені характерні зони, якими колесо 
взаємодіє з рейкою. Ці місця мали характерний блискучий відтінок. Аналіз показав, що 
одна з зон контакту конформних профілів (радіусний перехід від опорної поверхні до гре-
беня) співпадає з внутрішньою викружкою головки рейки. Така взаємодія характеризуєть-
ся появою значних контактних напружень, що негативно відбивається на ресурсі рейок. 

Теоретичні дослідження зон контакту з рейкою конформних і не конформних профі-
лів коліс підтвердили побоювання. За результатами теоретичних досліджень отриманий 
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новий профіль, який разом із зменшенням інтенсивності зносу гребеня колеса, повинен 
збільшити експлуатаційний ресурс рейок. 

Експериментальні дослідження динамічних показників піввагонів з колісними пара-
ми, обточеними за новим профілем «ДІІТ» у 2008 р., показали задовільні результати при 
швидкості руху до 120 км/год. 

За результатами теоретичних та експериментальних досліджень профіль «ДІІТ» мо-
же застосовуватись для модернізованих візків з пружними ковзунами, що дасть можли-
вість зменшити на 40 % інтенсивність зносу гребеня в порівнянні з профілем за ГОСТ 
9036 та змінити розподіл зони взаємодії колеса з рейкою, що позитивно вплине на ресурс 
рейок. 

 
ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВАГОННОГО 

ДЕПО ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Хара М.В. (Приазовский государственный технический университет) 
 

The operating оп industrial enterprises system of operative management operating readiness of 
mobile composition in the conditions of dynamics ofproduction does not allow to a ful! degree to carry 

out an ejfective management carriage parks. A computer-integrated estimation, necessary for evelopment 
of measures for the improvements of steady activity ofcarhouse of industrial enterprise, is offered. 

 
Вагонное депо, являясь сложной динамичной системой, может находиться в одном 

из двух состояний - устойчивом (эффективном) и неустойчивом (неэффективном). Устой-
чивое  ее  состояние  характеризуется равномерным  протеканием процесса технического 
обслуживания и ремонта вагонов на всех участках и оптимальным ресурсным обеспече-
нием. Неустойчивое состояние системы технического обслуживания и ремонта характери-
зуется сбоями в ходе восстановительного процесса, несвоевременным или несогласован-
ным материально-техническим обеспечением. Такое состояние является результатом не-
соответствия управленческих решений содержанию и силе воздействий на данное струк-
турное подразделение промышленного предприятия факторов внешней среды: 
экономических, природно-географических, научно-технических. «Перевод» системы вос-
становления вагонов из неустойчивого состояния в устойчивое происходит поэтапно. На 
первоначальном этапе должна быть обеспечена необходимая надежность работы, а затем, 
в результате накопления необходимых ресурсов и резервов, возможно повышение и рост 
эффективности технологических ремонтных процессов (например, снижение числа вне-
плановых ремонтов). 

Следует отметить тот факт, что эффективность вагонного депо зависит от динамики 
деятельности промышленного предприятия, которая предопределена его устойчивостью. 
При построении механизма оценки эффективности транспортной системы в целом, учи-
тывается требование, определяющее устойчивость решения в условиях рыночной среды. 
Определение коэффициента устойчивости предприятия и сравнение его с требуемыми 
значениями необходимо для выделения критического пути (вида ресурса, который требу-
ет наибольшего времени для восстановления) и разработки мер по улучшению устойчиво-
сти работы его структурного подразделения - системы технического обслуживания и ре-
монта вагонов. 

Мониторинг состояния данной системы возможен на основе контроля интегрального 
показателя (Кэу), включающего в себя оценку состояния четырех подсистем: технико-
технологической, организации производства, социальной (кадрового состава), финансово-
экономической. Для критериальной оценки устойчивости технико-технологической под-
системы (X1)  обосновано использование соотношение коэффициента, отражающего со-
стояние основных фондов на определенную дату, к эталонному значению; для оценки 
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уровня организации в целом - соотношение фактическою уровня ресурсоотдачи - обоб-
щающего показателя, характеризующего как качество и эффективность управления, так и 
уровень организации в целом, к эталонному (X2). Устойчивость  социальной  подсистемы  
это соотношение фактического значения коэффициента стабильности кадров к эталонно-
му значению (Х3). Финансово-экономическая устойчивость формируется на этапах про-
изводства и реализации обеспечивается деловой активностью, достаточным для обеспече-
ния самофинансирования размером прибыли, финансовой устойчивостью (X4). 

Таким образом, данный интегральный показатель может быть, представлен в виде: 

1 2 3 40,19 0,21 0,44 0,16 .эуК Х Х Х Х= + + +  

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАКЛОНА КУЗОВА НА РАБОЧИЕ СВОЙСТВА 
СИСТЕМЫ «КОЛЕСО-РЕЛЬС»ПРИ ДВИЖЕНИИ ЭКИПАЖА ПО КРИВЫМ 

 
Якунин Д.И., Макаренко Ю.В., Маслиев В.Г. (НТУ «ХПИ», г. Харьков) 

 
Working properties of system "wheel-rail" of the carriage of an electric train with an inclined body 

are investigated at movement on curve sites of a way by methods of mathematical modelling with com-
puter application. 

 
Принятые возвышения наружного рельса в кривых не позволяют поднять скорости 

движения из-за ограничений по непогашенному ускорению. Эта проблема решается путем 
оборудования поездов устройствами для наклона кузова. Однако наклон кузова приводит 
к взаимному смещению центров масс экипажных частей, что может повлиять на их дина-
мические показатели. 

Произведена оценка влияния наклона кузова на динамические показатели экипажей 
путем математического моделирования. Рассмотрено установившееся движение по кри-
вым обобщенного экипажа, имеющего нелинейные характеристики связей рам тележек с 
кузовом и буксами, пневматическое рессорное подвешивание во второй ступени, опорно-
рамную подвеску тяговых электродвигателей, устройства для наклона кузова. Силы в кон-
такте поверхности качения колеса с рельсом находились по нелинейной модели крипа. 

Поворот кузова лучше всего осуществлять относительно продольной оси, размещен-
ной на высоте центра масс пассажиров, что обеспечивает для них наиболее комфортные 
условия. Однако координата центра масс пассажиров по высоте зависит от типа вагона 
(купейный, пригородного сообщения с сидячими местами, двухэтажный и др.). Кроме то-
го, у каждого пассажира расположение центра масс индивидуальное (например, у детей и 
взрослых). Следовательно, координата центра масс пассажиров является случайной вели-
чиной. Все это влечет за собой либо увеличение номенклатуры конструкций механизмов 
поворота кузова, либо необходимость в их настройке. 

В связи с этим конструкторы предпочитают размещать координату центра поворота 
кузова по высоте в фиксированном месте вблизи центра масс кузова с пассажирами. Ме-
ханизмы, реализующие повороты кузова вокруг оси, размещенной ниже центра масс, мо-
гут быть реализованы, например, с помощью пневматических рессор, а повороты вокруг 
оси, размещенной выше центра масс – устройствами, подобными люлечному подвешива-
нию вагонов. Вариации вертикальной координаты оси поворотов кузова приводят к попе-
речным смещениям общего центра масс системы «кузов-пассажиры». Это перераспреде-
ляет нагрузки от колес на наружный и внутренний рельсы, изменяет направляющие силы, 
углы набега гребней, износ гребней и прокат колес. 

Исследовано влияние наклона кузова на рабочие свойства системы «колесо – рельс» 
путем численного эксперимента с применением ПЭВМ. 

Показано, что наклон кузова не оказывает заметного влияния на распределение вер-
тикальных сил между наружным и внутренним рельсами, если центр поворота кузова сов-
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падает с центром масс системы «кузов-пассажиры». Смещение точки поворота вызывает 
поперечные смещения центра масс до ±0,3 м. При этом вертикальные нагрузки на рельсы 
изменяются на ±30 %. Оценка износа поверхности качения колеса, проведенная с исполь-
зованием «фактора износа» показала, что прокат колес изменяется пропорционально ве-
личине этого смещения. Соответственно изменились поперечные составляющие сил тре-
ния между колесами и рельсами, что привело к изменению сил, действующих на гребни 
направляющих колес и «фактор износа» до ±25 %. 
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ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ 
ТРАНСПОРТІ 

ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
ТРАНСПОРТЕ 

 
ПРИНЦИПИ І ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Анкудінов А.Ю., Герасимова Я.О. (ДНУ ім. О.Гончара, м. Дніпропетровськ) 

 
Annotation, refers to the expenditures gained by an individual during a particular period of time, 

and is most often expressed in fiscal terms. However, for households and individuals, "income is the sum 
of all the wages, salaries, profits, interests payments, rents and other forms of earnings received... in a 

given period of time."For firms, income generally refers to net-profit: what remains of revenue after ex-
penses have been subtracted. In the field of public economics, it may refer to the accumulation of both 
monetary and non-monetary consumption ability, the former being used as a proxy for total income. 

 
Прибуток є рушійною силою ринкового механізму господарювання, основним дже-

релом економічного і соціального розвитку підприємства і держави в цілому. Важливість 
ролі прибутку обумовлена такими його функціями як: оцінна, стимулююча, фондоформу-
юча і соціальна.   

У здобутті прибутку зацікавлені раніше всього підприємства, а також банки, підпри-
ємства-контрагенти, власники, держава, суспільство, яке свідчить про значущість прибут-
ку в умовах ринкової економіки на макро- і мікро- рівнях. Тому одним з актуальних за-
вдань  сучасного етапу  є опанування керівників і фінансових менеджерів методами ефек-
тивного управління формуванням прибутку в процесі операційної, інвестиційної і фінан-
сової діяльності підприємств. 

Значна роль прибутку в розвитку підприємства і забезпеченні інтересів його власни-
ків і персоналу визначають необхідність безперервного і ефективного управління ним. 

Управління прибутком є системою принципів і методів розробки і реалізації управ-
лінських рішень по всіх основних аспектах його формування, розподілу і використання на 
підприємстві.  

Ефективне управління прибутком підприємства забезпечується реалізацією ряду 
принципів, основними з яких є: 

1. Інтегрованість загальною системою управління підприємством 
2. Комплексний характер формування управлінських рішень 
3. Високий динамізм управління 
4. Варіативність підходів до розробки окремих управлінських рішень 
5. Орієнтованість на стратегічні цілі розвитку підприємства 
Процес управління прибутком підприємства базується на певному механізмі. Меха-

нізм управління прибутком  є системою основних елементів, які регулюють процес розро-
бки і реалізації управлінських рішень в області його формування, розподіли і використан-
ня. У структуру механізму управління прибутком входять наступні елементи: 

1. Ринковий механізм регулювання формування і використання прибутку під-
приємства 

2. Державне нормативно-правове регулювання питань формування і розподілу 
прибутки підприємств  

3. Внутрішній механізм регулювання окремих аспектів формування, розподіли 
і використання прибутку підприємства  

4. Система конкретних методів і прийомів здійснення управління прибутком. 
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ПРОБЛЕМИ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
УКРАЇНИ 

 
Анкудінов Ю.А., Дичок А.Г. (ДНУ ім. О.Гончара, м. Дніпропетровськ) 

 
The problems of investments in an economy always occupied a central place in economic science. 

It links with that investing is the decision of modern problems of domestic economy which in same queue 
influences on sociopolitical position of country. The high level of investment attractiveness is guaranteed 
by the stable entering of investments country which guarantees the additional entering budget of the state, 

better social environment in a country.  But unfortunately for Ukraine there is a row of obstacles for 
bringing in investment resources of both foreign and internal investors. 

 
Проблеми інвестицій в економіці завжди займали центральне місце в економічній 

науці. Це пов'язано з тим, що інвестування є базовим процесом розширеного відтворення 
та вирішення сучасних проблем вітчизняної економіки, що в свою чергу впливає на 
соціально-політичне становище країни. Високий рівень інвестиційної привабливості 
гарантує стабільне надходження інвестицій в країну, що гарантує додаткові надходження 
до бюджету держави, краще соціальне середовище в країні. 

Інвестиційна привабливість підприємства як об’єкта інвестування є важливим пока-
зником, під яким слід розуміти його інтегральну характеристику з точки зору наявного 
фінансового стану, можливостей розвитку техніко-економічного та організаційного рівня 
виробництва, соціальної безпеки та інформаційної забезпеченості тощо.  

Інвестиційну привабливість слід визначати як комплекс різноманітних факторів, пе-
релік і вага яких може змінюватись в залежності від: 

• цілей інвесторів; 
• виробничо-технічних особливостей підприємства, у яке інвестуються кошти; 
• економічного розвитку підприємства у минулому, на теперішній час, а також 

очікуваного у майбутньому економічного розвитку.  
Відомо, що за підрахунками фахівців  для активного виходу підприємств більшості 

галузей  з кризи необхідно залучити 40-50 млрд. дол. США. 
Нажаль для України існує ряд перешкод для залучення інвестиційних ресурсів як 

іноземних, так і внутрішніх інвесторів. До них можна віднести відсутність відповідного 
інвестиційного клімату в країні; недосконалість ринкового механізму економіки; нестабі-
льність політичної ситуації; низький рівень ділової і професійної кваліфікації підприєм-
ців; недостатньо привабливі інвестиційні проекти і разом з тим брак зацікавлених партне-
рів. Крім того, на інтенсивність іноземних інвестицій діє недосконала податкова система; 
відсутність діючої системи страхування інвестицій; надмірна монополізація економіки; а 
також високий рівень інфляції. Основною причиною наявності цих перешкод є відсутність 
чіткої державної програми подолання глибокої фінансової кризи і залучення інвестицій 
(як іноземних, так і внутрішніх) зокрема . 

 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ РАЦИОНАЛЬНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
 

Безсала О.В., Заяц М.А., Февроніна О.К. (ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 
 

The mathematical model of rational distribution of passenger and cargo trains on the set network 
is offered. 

 
В современных условиях основным направлением стабилизации пассажирского 

комплекса является создание новой системы организации управления его хозяйственной 
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деятельностью, а главными задачами этой системы должны быть комплексное управление 
затратами, глубокое и постоянное изучение рынка перевозок и запросов пассажиров. Та-
кая система наряду с удовлетворением запросов потребителей услуг позволит обеспечи-
вать получение от данного вида деятельности максимальной прибыли и снижение себе-
стоимости перевозок. 

Целью данной работы является разработка математических моделей и вычислитель-
ных методов формирования рациональных распределений пассажирских и грузовых поез-
допотоков на основании векторной оптимизации. 

Моделью сети железных дорог – является граф ( ),G V E , где V – перечень пунктов 

сети, E  – перечень ребер (отрезков пути) между пунктами. В качестве показателей рацио-
нальности выступают поездо-км,, время движения поездов и механическая работа по пе-
ремещению поездов.  

Исходная информация: 

ijP  – поездопоток пассажирских поездов; 

ijQ  – поездопоток грузовых поездов между i -тым и j -тым пунктами из перечня V . 

Ограничения. (Движение поездов-туда) 

ij

ijw ij
w W

X P
∈

=∑ ; 1, 1i n= − ; 1i j n+ ≤ ≤ ; 0ijP ≠ ;  

ij

ijw ij
w W

Y Q
∈

=∑ ; i j< ;  1, 1i n= − ; 1,j i n= + ; 0ijQ ≠ ;    

( ) ( )( ) ( )
,

1
ij

w ij ij
i j V w W

I e X Y N eα
∈ ∈

+ + ≤∑ ∑ ; e E∈ , 

где  ijW  – перечень простых путей w  из i  в j ; 

 ijwX  – число пассажирских поездов из i  в j  по пути w ; 

 ijwY  – число грузовых поездов из i  в j  по пути w ; 

 ( )N e  – пропускная способность ребра e E∈ ; 

 α  – доля грузовых поездов, которые снимаются одним пассажирским поездом, 
следующим по пути w . 

Распределение поездопотока по сети будем оценивать с помощью бинарного отно-
шения Парето, которое определяется с помощью вектора, компоненты которого время 
доставки поездов, затраты механической работы (на пассажирские и грузовые поезда) 

 
ВПЛИВ РЕЖИМІВ ГАЛЬМУВАННЯ НА ДИНАМІКУ СКОЧУВАННЯ ВІДЧЕПІВ  

З ГІРКИ 
 
Бобровський В.І., Єльнікова Л.О., Кудряшов А.В. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 
Выполнены исследования влияния координаты точки начала торможения и длины его зоны  

на динамику скатывания отцепов и на величину интервалов между ними. 
 
Регулювання швидкості відчепів, що скочуються при розформуванні составів - одна 

з основних проблем, які вимагають вирішення при розробці систем автоматизації сортува-
льних гірок. При цьому необхідно підвищувати надійність розділення відчепів на стрілках 
за рахунок збільшення інтервалів між ними в несприятливих групах составу.  



 64

Для вирішення цієї задачі в даній роботі удосконалено модель скочування відчепів, в 
якій гальмівна сила уповільнювача пропорційна його номінальній потужності, а гальму-
вання здійснюється в певній обмеженій зоні, яка є частиною повної зони дії гальмівної по-
зиції (ГП). Ця обмежена зона характеризується двома параметрами: координатою точки 
початку гальмування Sпг і довжиною зони гальмування Lг, яка однозначно визначається 
координатою Sпг і заданою швидкістю U виходу відчепа з ГП. 

Координата точки початку гальмування Sпг може змінюватися від мінімальної Sпгmin 
(Sпгmin =0, коли гальмування відчепа починається у момент входу його першої осі на ГП) 
до максимальної Sпгmax (гальмування відчепа закінчується у момент виходу з ГП його 
останньої осі). Необхідно відзначити, що при будь-яких значеннях Sпг (Sпгmin ≤ Sпг ≤ Sпгmax) 
задана швидкість U виходу відчепа досягається у момент виходу його останньої осі з ГП.  

Слід відзначити, що значення координат пгmaxS′ , пгmaxS′′  (максимальні значення коор-

динат Sпг на верхній (ВГП) та середній (СГП) гальмівних позиціях відповідно) залежать 
від параметрів відчепа і умов скочування, а також від необхідної швидкості виходу з ГП і 
можуть змінюватися в достатньо широких межах. Тому для порівняльного аналізу різних 
режимів гальмування доцільно виконати масштабування вказаних координат і перейти до 
відповідних умовних одиниць x (Sпгmin: x=0, Sпгmax: x=1). Таким чином, деякий варіант реа-
лізації заданого режиму U=(U′, U″), де U′ - швидкість виходу з ВГП, U″ - з СГП, може бу-
ти визначений вектором x=(x1, x2) умовних координат відповідної точки квадратної облас-
ті ΩX; тоді довільний режим гальмування відчепа, що скочується, може бути однозначно 
визначений вектором Rг=(U, x). 

З використанням розробленої моделі у роботі було виконано дослідження залежності 
часу скочування відчепа від вибору зони регулювання його швидкості (Sпг, Lг). Для дослі-
джень були виконані імітаційні експерименти з відчепами, основний питомий опір яких 
wо=0,5; 1,5; 2,5 Н/кН, кількість вагонів n=1; 3; відчепи скочувались в несприятливих зимо-
вих умовах. При цьому в області можливих швидкостей виходу відчепа з ГП були вибрані 
різні режими U(U',U") і для кожного з них було виконано моделювання скочування при 
різних значеннях Sпг=( пгS′ , пгS′′ ) та визначено час руху до точки виходу відчепа з ізольова-

ної ділянки останньої стрілки на маршруті скочування. Значення компонент вектору Sпг 
варіювались так, що відповідні умовні координати x ∈ [0, 1] змінювалися з кроком ∆x = 0,25.  

В ході аналізу отриманих залежностей t = f(x) встановлено, що варіювання положен-
ня зони гальмування дозволяє істотно змінювати час скочування відчепа. Наприклад, різ-
ниця тривалості руху відчепа до певної точки може досягати 8,3с (для відчепа з wо=0,5 
Н/кН, n=1) та 15с (для відчепа з wо=0,5 Н/кН, n=3). Збільшення різниці у часі руху відчепа 
з кількох вагонів пояснюється збільшенням для нього повної зони дії ГП. Необхідно від-
значити, що зміни у динаміці скочування відчепів мають місце лише в зоні дії уповільнюва-
чів. 

Отримані результати можуть бути використані при розробці алгоритмів інтервально-
го регулювання швидкості відчепів у системах автоматизації сортувального процесу. 

 
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИТЕРАЦИОННОГО МЕТОДА 
ОПТИМИЗАЦИИ РЕЖИМА РАСФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА 

 
Бобровский В.И., Кудряшов А.В., Колесник А.И. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 
Одним из основных направлений повышения эффективности процесса расформиро-

вания составов на сортировочных горках является минимизация энергозатрат на сорти-
ровку вагонов, которые связаны с повторной переработкой вагонов, вызванной неразделе-
ниями отцепов, а также с осаживанием вагонов для ликвидации окон между ними на сор-
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тировочных путях. Для решения данной проблемы необходимо повысить качество регу-
лирования скорости скатывающихся отцепов. 

C целью обеспечения надежного разделения отцепов на разделительных стрелках 
была разработана имитационная модель, позволяющая на основе итерационного метода 
определить оптимальные режимы торможения отцепов состава, при которых величины 
интервалов δt на стрелках достигают максимума. Метод основан на выборе на каждой 
итерации управляемого отцепа, для которого устанавливается такой режим торможения, 
при котором min{δt1, δt2, …δtk}→ max; здесь k – число отцепов состава, разделяющихся с 
управляемым (смежных и несмежных). Управляемым является отцеп, который на данной 
итерации имеет максимальную абсолютную разность Dt смежных интервалов. Если после 
выравнивания смежных интервалов их величина окажется больше хотя бы одного из не-
смежных, то в этом случае осуществляется повторная корректировка режимов торможе-
ния управляемого отцепа. 

Как показали исследования, математическое ожидание величины интервалов между 
смежными отцепами составляет 6,2 с, а между несмежными – 39 с; при этом в 90% случаев 
величина смежных интервалов превышает 5 с. Следует заметить, что около 5% интервалов 
между смежными отцепами состава приходится корректировать, чтобы избежать возмож-
ных неразделений несмежных отцепов. Таким образом, полученные режимы торможения 
могут обеспечить достаточно высокое качество интервального регулирования на горке. В то 
же время, в отдельных случаях при неблагоприятной комбинации ходовых качеств отцепов 
в некоторой части состава необходимая величина интервалов не может быть обеспечена. В 
этом случае необходимо уменьшать скорость роспуска и, соответственно, начальный ин-
тервал между отцепами на вершине горки.  

На величину интервалов между отцепами на разделительных стрелках существенное 
влияние оказывает значение начального интервала на вершине горки t0. Установлено, что 
между этими величинами существует корреляционная связь, причем коэффициент корре-
ляции для смежных отцепов составляет 0,65, а для несмежных 0,95. Более высокое значе-
ние коэффициента корреляции для несмежных интервалов объясняется тем, что их вели-
чина, как правило, значительно превышает смежные и зависит, в первую очередь, от ко-
личества вагонов между рассматриваемыми отцепами, при этом их ходовые качества 
влияют на интервал незначительно.  

Существенным показателем, определяющим возможность применения итерационного 
метода в оперативных условиях, является время расчета оптимальных режимов для всех от-
цепов состава. Оно зависит от количества итераций, которое, в свою очередь, определяется 
заданной точностью расчета ε, т.е. такой величиной Dt, при которой интервалы считаются 
равными. Например, при увеличении значения ε с 0,1 с до 0,5 с при одинаковом числе отце-
пов в составе, число итераций уменьшается в среднем более чем на 50%. Поэтому для реа-
лизации разработанной методики в системах управления роспуском возникает задача выбо-
ра рационального значения величины ε.  

Выполненные исследования показали эффективность итерационного метода, который 
позволяет существенно повысить качество сортировочного 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ИНТЕРВАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ ОТЦЕПОВ 
РАСФОРМИРУЕМОГО СОСТАВА 

 
Бобровский В.И., Кудряшов А.В., Колесник А.И. (ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 

 
В современных условиях эксплуатации сортировочных горок главной целью опти-

мизации режимов торможения скатывающихся отцепов становится не повышение скоро-
сти роспуска, а улучшение качества сортировочного процесса, которое зависит от выбора 
режима торможения (РТ) отцепов на тормозных позициях. 

Методы оптимизации позволяют решить задачу поиска таких РТ, при которых мак-
симизируется не только минимальный интервал между отцепами в составе, но и интерва-
лы между ними в неблагоприятных группах за счет некоторого их уменьшения в соседних 
более благоприятных. В то же время, существующие методики имеет определенные не-
достатки. При решении задачи оптимизации РТ, моделирование торможения отцепов со-
става осуществляется при равномерном распределении погашаемой энергетической высо-
ты вдоль всей тормозной позиции, что приводит к погрешностям расчета интервалов на 
разделительных элементах. Еще одним недостатком существующих методик является то, 
что в них учитываются интервалы разделения только между смежными отцепами состава, 
что может приводить к возникновению неразделений между несмежными отцепами. 

Поэтому в данной работе были усовершенствованы методики оптимизации интер-
вального регулирования скорости отцепов расформируемого состава на основе итераци-
онного метода. При этом на каждой итерации рассматривается уже не группа из трех 
смежных отцепов, а кортеж разделяющихся отцепов состава. В него кроме управляемого и 
двух смежных отцепов включаются все остальные отцепы состава, имеющие разделение 
на стрелках с управляемым отцепом, для которого осуществляется корректирование РТ на 
очередной итерации. При этом для поиска оптимального РТ управляемого отцепа в кор-
теже была использована имитационная модель скатывания с регулируемой зоной тормо-
жения. Модель позволяет варьировать координату начала торможения и скорость выхода 
отцепа из тормозной позиции; при этом на отцеп действует сила, удельная величина кото-
рой пропорциональна номинальной мощности замедлителя. 

Учитывая, что на вершине горки между несмежными отцепами, образуются доста-
точно большие интервалы, которые, как правило, сохраняются до разделительных элемен-
тов и, в большинстве случаев, обеспечивают их надежное разделение, оптимизацию РТ 
управляемого отцепа в кортеже целесообразно начинать с выравнивания интервалов меж-
ду смежными отцепами с последующим контролем остальных интервалов. При этом в ка-
честве контрольного значения выступает минимальная величина интервала между управ-
ляемым и всеми несмежными отцепами кортежа. Если данная величина оказывается 
большей, чем минимальный интервал между смежными отцепами, то оптимизация РТ на 
данной итерации прекращается. В противном случае для корректирования РТ управляемо-
го отцепа осуществляется с учетом изменения интервалов в двух группах их 3-х отцепов. 
Первая группа − это управляемый и смежные с ним отцепы; вторая группа состоит из 
управляемого, выбранного несмежного отцепа и смежного отцепа, расположенного с про-
тивоположной стороны от управляемого. Методика корректирования РТ управляемого 
отцепа в кортеже зависит от взаимного положения линий равных интервалов tδ  указан-
ных групп в области допустимых скоростей выхода управляемого отцепа из тормозных 
позиций и от характера изменения величины равных интервалов вдоль указанных линий.  

Были разработаны алгоритмы поиска РТ, обеспечивающие наилучшие условия раз-
деления отцепов в кортеже для каждого варианта взаимного положения линий tδ  обеих 
групп. Полученные алгоритмы были использованы для оптимизации интервального регу-
лирования скорости отцепов расформируемого состава. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ МНОГОГРУППНЫХ СОСТАВОВ 

 
Бобровский В.И., Сковрон И.Я. (ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 

  
Сокращение времени нахождения местных вагонов на технических станциях, и свя-

занных с ним эксплуатационных расходов может быть достигнуто в результате оптимиза-
ции процесса формирования многогруппных составов. В настоящее время существует 
значительное число методов формирования, которые принципиально различаются техно-
логией подборки групп вагонов. При этом, как показали исследования, внутри каждого 
метода имеется множество различных схем формирования, которые отличаются лишь вы-
бором номеров путей сборки-сортировки для отдельных групп вагонов. Число таких схем 
Z  для конкретного метода определяется сочетанием параметров состава и числа путей, 
используемых для формирования, и может изменяться в весьма широких пределах. При 
этом каждая из Z схем реализуется за определенное число этапов формирования N, зави-
сящее от тех же факторов. 

В случае, когда Z  достаточно велико, выполнить поиск оптимальной схемы за при-
емлемое время путем их полного перебора практически невозможно. При таких Z  для 
выбора рациональной схемы формирования целесообразно использовать  статистический 
подход. Как показали исследования, при достаточно больших значениях Z  продолжи-
тельность формирования Tф при разных схемах можно рассматривать как случайную ве-
личину с нормальным законом распределения. В таком случае для выбора квазиоптималь-
ной  схемы можно использовать непараметрический односторонний толерантный предел, 
который представляет собой минимальное время формирования Tфmin, определенное  на 
базе случайной выборки схем ограниченного объема 0n% . Число 0n%  представляет собой тот 

минимальный объем выборки, при котором со статистической надежностью β  можно ут-
верждать, что не менее чем доля γ  генеральной совокупности значений Tф превышает 

наименьшее значение в выборке Tфmin (P(P(Tфmin≤Tф<+∞)≥γ )= β ). Для принятых значений 

0.95β =  и 0.99γ =  минимальный объем выборки 0 299n =% . Таким образом, при 299Z >  

необходимо из множества Z  выбрать случайным образом  0n%  схем, из которых в качестве 

квазиоптимальной выбирается схема, обеспечивающая для рассматриваемого состава ми-
нимальное время формирования Tф.  При этом  с вероятностью 0.95β =  можно утвер-
ждать, что 99% числа схем Z  будут хуже выбранной.   

В тех случаях, когда число возможных схем формирования невелико ( 299Z < ), по-
иск оптимальной схемы осуществляется путем полного перебора. Однако, как показали 
исследования, такой подход не всегда обеспечивает выбор схемы с минимальным време-
нем формирования, поскольку она может отсутствовать в множестве схем S(N0), возмож-
ных при минимальном числе этапов формирования ( фmin0ф

0
ф )(inf TNT >= T , где Tф – мно-

жество значений времени формирования для  схем S(N0)). Оказалось, что во многих слу-
чаях целесообразно ввести в состав фиктивную группу, увеличив при этом число этапов 
формирования до N1 и, соответственно, множество схем до S(N1). Это позволяет найти 
схему с меньшим временем формирования, чем при оптимальной схеме начального мно-
жества ( 0

ф1ф )(inf TN <T ). При этом поиск оптимальной схемы на множестве S(N1) осуще-

ствляется тем же статистическим  методом. 
Как показали исследования, увеличение времени формирования при замене опти-

мальной схемы ее квазиоптимальным приближением составляет в среднем 12-16%, а в не-
которых случаях достигает 22%. В этой связи в работе была усовершенствована методика 
поиска квазиоптимальной схемы формирования. В частности, в результате исследований 
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была установлена связь между числом маневровых рейсов i-й группы и ее логическим но-
мером gi, что позволило при случайном отборе 0n%  схем из множества S(N)  исключать не-

эффективные схемы. Кроме того, было предложено увеличить объем выборки 0n%  до 6905 

схем,  что позволяет повысить статистическую надежность ( 0,999β = ) и долю генераль-
ной совокупности ( 0,999γ = ), отображаемую выборкой. Указанные изменения позволят 
ускорить процесс формирования на 8–12%; при этом увеличенное  время поиска схемы на 
ЭВМ не превышает 2 с. 

Таким образом, выполненные исследования позволили усовершенствовать методику 
оптимизации схем формирования многогруппных составов, в результате чего может быть 
уменьшено время формирования, и, как следствие, сокращен простой вагонов на станциях 
и их эксплуатационные расходы. 

 
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ОПЕРАТИВНОГО ФОРМУВАННЯ ДВОГРУПНИХ ПОЇЗДІВ НА 
ОКРЕМІ ТЕХНІКО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ТЕХНІЧНИХ 

СТАНЦІЙ ЗАЛІЗНИЧНОГО НАПРЯМКУ 
 

Божко М.П., Мазуренко О.О. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 

Выполнен анализ влияния системы оперативного формирования двугруппных поездов на отдель-
ные технико-эксплуатационные показатели работы технических станций железнодорожного на-

правления. 
 
Розвиток ринкових відносин між залізницею та вантажовласниками, підвищення 

конкуренції зі сторони автомобільного транспорту, спад виробництва потребує від заліз-
ниць України захисту своїх позицій на ринку перевезень. Для цього необхідно жорстко 
дотримуватися всіх вимог щодо перевезень вантажів, в тому числі і виконання строку до-
ставки. При визначенні строку доставки вантажів враховується оберт вагона, який суттєво 
залежить від тривалості знаходження вагону під накопиченням. В свою чергу величина 
тривалості знаходження вагону під накопиченням залежить від потужності та стабільності 
вагонопотоку даного призначення. 

На даний час потужність вантажних вагонопотоків характеризується значними коли-
ваннями. Для однієї з найбільших технічних станцій Укрзалізниці було зібрано статистич-
ний матеріал щодо затрат вагоно-годин на накопичення окремого одногрупного составу 
при різних потужностях вагонопотоків. 

Як відомо з теорії, розрахункові вагоно-години накопичення вагонів окремого при-
значення можна визначити як W = cm. В перерахунку на один состав формула має вигляд 
W = cm2/N, де N – добова потужність вагонопотоку. Для вагонопотоку з N=100 ваг/добу 
розрахункові вагоно-години накопичення становлять W =300 ваг-год/состав. За результа-
тами аналізу статистичних даних цю величину перевищує більше 45% составів. Для ін-
ших, більш потужних призначень, перевищення норми вагоно-годин накопичення також 
знаходиться в межах 45% составів. Виходячи з цього постає питання розробки заходів 
щодо скорочення тривалості накопичення составів, а відповідно і затрат вагоно-годин на 
накопичення окремого составу. 

Одним з можливих заходів є більш широке впровадження оперативного формування 
двогрупних поїздів в межах існуючого плану формування поїздів (ПФП). При цьому під-
ході до вирішення даної задачі не ігнорується існуючий ПФП, а в залежності від конкрет-
них умов функціонування станції в оперативному порядку вирішується питання про доці-
льність формування окремого одногрупного составу або двогрупного составу з вагонів 
двох попутних призначень. Критерієм, на основі якого приймається відповідне рішення 
про формування составу на головній станції, є економія витрат пов’язаних з накопичен-
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ням, формуванням та просуванням поїздів на залізничному напрямку. Даний критерій 
враховує не тільки витрати на основній станції, а й на станції заміни груп. 

Результати моделювання роботи станцій по формуванню та просуванню поїздів на 
залізничного напрямку на ЕОМ показали, що при такому підході скорочуються вагоно-
години накопичення составів і їх перевищення відносно середніх розрахункових стано-
вить від 6% - для вагонопотоку потужністю 100 ваг/добу, до 35% - для вагонопотоку по-
тужністю 300 ваг/добу. Крім цього середній простій одного вагона під накопиченням ско-
рочується з 6 год до 3-4 год - для вагонопотоку потужністю 100 ваг/добу, та з 2,1 год до 
1,6-1,9 год – для вагонопотоку потужністю 300 ваг/добу. Таке скорочення стосується як 
основної станції, так і станції заміни груп вагонів. 

На основі наведеного аналізу можна зробити висновок про доцільність впроваджен-
ня оперативного формування двогрупних поїздів на залізничному напрямку з метою при-
скорення доставки вантажів. 

 
ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АВІАКОМПАНІЯХ 

 
Борисенко О.С. (НАУ, м. Київ) 

 
Для авіакомпаній реклама є однією з важливих умов забезпечення успішної роботи з 

метою залучення комерційного завантаження на повітряний транспорт, підвищення культу-
ри обслуговування пасажирів і клієнтури. Залучення клієнтури на повітряний транспорт за 
допомогою різних видів комерційної реклами є важливим інструментом конкурентної бо-
ротьби на ринку авіаційних перевезень. Тому всі авіакомпанії світу витрачають величезні 
кошти на рекламу в пресі, по радіо, телебаченню, а також на інші засоби реклами та інфо-
рмування публіки.  

Рекламна робота сучасних агентств переслідує лише дві задачі: створення престижу 
авіаційному суб’єкту компанії, що виходить за рамки орієнтації тільки на максимізацію 
прибутку, але й визначає, розвиває й впливає на конкретні процеси. Вважаємо, за необхід-
не ввести додатково, сучасний варіант задачі – рекламування та консалтингове супрово-
дження транспортної послуги нової якості, які не реалізовувалися, тому що не визначалася 
нова потреба споживача. 

Всі рекламно-інформаційні заходи несуть функціональне навантаження, спрямоване 
на досягнення двох основних завдань: подання суб’єкта публіці та створення йому іміджу 
(бренда). В даний час авіакомпанії України дотримуються традиційного способу рекламу-
вання своїх послуг. Так для авіакомпаній, перше завдання реклами відповідає головному 
принципу: «авіакомпанія не може існувати, якщо споживачі не знають про її існування». 
Це так званий принцип вивчення авіакомпанії споживачем. Другим важливим принципом 
комерційної реклами для авіакомпанії є її цілеспрямованість. Реклама є простою за фор-
мою та змістом і підкреслює головне, чого авіакомпанія хоче домогтися на певному пері-
оді. Третім принципом реклами для авіакомпаній є її повторюваність. Багаторазове повто-
рення однакової реклами викликає в потенційних клієнтів умовний рефлекс, що викликає 
конкретну реакцію, що потім систематизується й аналізується. Реклама впливає на потен-
ційну клієнтуру у вигляді звукових і зорових образів за допомогою радіо, телебачення, 
періодичних публікацій в газетах і журналах, рекламних плакатів, щитів, вітрин, буклетів 
і т.д. Саме тому, процес створення й виготовлення рекламного звернення для авіакомпаній 
складається з двох етапів – створення та виробництва (виготовлення). Діяльність, яка 
пов’язана зі стадією творчості (створення тексту рекламного звернення), проходить в ос-
новному в рамках рекламних агенцій. Уся інша діяльність, пов’язана із виробництвом, 
майже завжди виконується зовнішніми організаціями. Рекламне звернення авіакомпаній 
насамперед має повідомити споживачу щось таке, що тому необхідно знати про послугу. 
Крім того, воно повинно проінформувати його про щось виняткове або особливе, чого не 
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мають інші. І, нарешті, рекламне звернення має користуватись тільки вірогідними даними, 
які легко перевірити. Тобто, створюючи рекламні звернення, фахівці повинні вивчати осо-
бливості суб’єкта, на якого спрямоване рекламне звернення, додаткові фактори, котрі 
впливають на вибір та змінюють споживацьку поведінку. У сучасній рекламі враховують 
рекомендації психологів щодо первинних та вторинних мотивів. Другим важливим за-
вданням реклами для авіакомпанії є створення її іміджу, тобто її образу та репутації.  

Отже, використовуючи традиційний підхід в рекламуванні транспортних послуг, авіа-
компанії України, цілком ймовірно використовують власний рекламний відділ і інколи ви-
користовують знання та досвід рекламного агентства в організації реклами своїх послуг. 
Але, основним недоліком в організації процесу рекламування, є те, що авіакомпанії не вра-
ховують потреби  споживачів, а також не використовують професіональні рекламні агентс-
тва в плануванні рекламної кампанії, саме рекламне агентство є професіоналом в просуван-
ні послуг до споживачів не тільки шляхом рекламування розширення кількості перевезень, 
а й виявлення потреб в транспортній продукції нової якості, пошуку зворотного зв’язку про 
відповідність попиту та надання нових транспортних послуг.  

 
ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДСП ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
СТАНЦИЙ УЧАСТКА НА БАЗЕ ЛОКАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 

 
Вернигора Р.В., Малашкин В.В. (ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 

 
The report is devoted to a problem of building local network trainers for preparing controller's 

personnel station railway area. Herewith trainer of the operator set on each worker place to stations, but 
on server – a trainer of the traffic manager. 

 
Тренажеры на базе ПЭВМ являются наиболее эффективным средством обучения. 

Практический опыт применения тренажерных систем при подготовке оперативно-
диспетчерского персонала (ОДП) железных дорог показал их высокую эффективность. В 
этой связи в последние годы на кафедре «Станции и узлы» ДИИТа активно ведется работа 
по созданию комплекса компьютерных тренажеров для подготовки ОДП железных дорог. 
С этой целью разработана методика и соответствующие инструментальные средства для 
автоматизированного построения такого рода тренажеров. В настоящее время разработа-
ны и внедрены тренажеры для подготовки ДСП ряда станций Украины. Каждый такой 
тренажер в своей основе имеет эргатическую функциональную модель станции, которая 
позволяет детально имитировать станционные процессы, а также предусматривает воз-
можность интерактивного участия человека в управлении работой моделируемой станции. 

Как известно, значительное место в работе дежурного по станции занимают вопросы 
взаимодействия с поездным диспетчером участка (ДНЦ) и ДСП других (соседних) стан-
ций данного участка. В этой связи в процессе обучения возникает необходимость отра-
ботки действий ДСП с учетом его взаимодействия с другими участниками перевозочного 
процесса. Для решения данной задачи эффективно использовать комплекс компьютерных 
тренажеров, объединенных в локальную сеть. 

Учитывая практическое отсутствие подобных тренажерных систем в Украине, была 
поставлена задача на основе технологии создания компьютерных тренажеров разработать 
методику построения локальной сети тренажеров для подготовки ДСП станций железно-
дорожного участка. Такой сетевой тренажер представляет собой комплекс рабочих мест, 
объединенных в локальную сеть. При этом на каждое рабочее место устанавливается тре-
нажер ДСП, который позволяет имитировать работу одной из станций железнодорожного 
участка. В сеть также включается сервер с установленным на нем тренажером поездного 
диспетчера. Сервер обеспечивает получение информации о функционировании станций 
всего участка, на основании которой ДНЦ принимает управляющие решения и передает 
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их на рабочие места ДСП. 
Тренажер поездного диспетчера включает в себя информационную модель и модуль 

обработки сообщений. Информационная модель используется для текущего контроля со-
стояния станций и перегонов участка и передачи управляющих команд ДНЦ функцио-
нальным моделям отдельных станций. Основной функцией модуля обработки сообщений 
является организация межмашинного обмена данными между функциональными моделя-
ми станций участка через сервер. При этом вся информация, необходимая для функцио-
нирования моделей (команды, запросы, доклады), передается между отдельными ПЭВМ в 
виде сообщений специального формата. Передаваемые сообщения от всех рабочих мест 
поступают на сервер, где каждое сообщение обрабатывается и в соответствии с идентифи-
катором адресата направляется по локальной сети на соответствующую ПЭВМ.  

Использование сетевых тренажеров при обучении ОДП позволяет эффективно отра-
батывать коллективные действия по управлению движением поездов на участках, что дает 
возможность максимально приблизить процесс обучения к реальным условиям работы и 
существенно повышает качество подготовки персонала железных дорог. 

 
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ТЯГОВОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ПУТЕМ 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНТРОЛЯ ОТКАЗОВ ЭЛЕМЕНТОВ 
 

Гришечкина Т.С. (ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 
 

Важной составной частью программы оптимизации эксплуатационной работы же-
лезных дорог Украины является установление параметров надежного и экономичного 
функционирования системы организации работы локомотивов как существенного фактора 
улучшения экономических показателей работы УЗ и повышения качества перевозок. Для 
этого необходимо провести анализ системы организации работы, выявить слабые стороны 
и, по возможности, устранить имеющиеся недостатки. 

Общим недостатком существующих систем содержания технических объектов явля-
ется то, что они основываются на предположении о независимости отказов элементов сис-
темы. Однако, как показывают исследования, большинство крупных аварий и катастроф 
происходят именно по причине зависимых отказов в системе, когда поломка незначитель-
ной детали приводит к непредсказуемым последствиям. В существующей системе техни-
ческого осмотра и ремонта локомотивов не заложены учет и профилактика подобного ро-
да отказов.  

Прежде всего, возникает потребность в модификации состава и порядка технических 
осмотров и текущих ремонтов ТР-1, в которых производится осмотр, проверка целостно-
сти и надежности крепления элементов оборудования локомотива, особенно связанных с 
безопасностью движения, смазка трущихся деталей, проверка и регулировка отдельных 
узлов оборудования (форсунок дизеля), очистка фильтров и электрических аппаратов, 
мойка локомотива. Если на данном начальном этапе не выявить критичный элемент, он 
может стать первым звеном цепи отказов, ведущих к аварии. Действительно, развитие ка-
тастрофических событий часто происходит по принципу цепной реакции, когда количест-
во ресурса, вовлеченного в событие, лавинообразно возрастает. 

Для изучения событий подобного типа существует необходимость в разработке спе-
циального математического аппарата, который должен учитывать следующие факторы: 

o Отказ одного элемента системы может вызвать различные последствия, а имен-
но - повлечь отказ другого, сразу многих или вообще не повлиять на остальные элементы; 

o Время перехода системы из одного состояния в другое крайне мало. При по-
строении модели его можно считать мгновенным; 

o Состояние системы (в нашем случае, состояние технической исправности ло-
комотива) зависит от глубины предыстории, а также от состояния элементов на данном 
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этапе и от их взаимосвязей. Предыстория – это количество предыдущих состояний, необ-
ходимых для определения текущего состояния системы. Если считать, что она равна еди-
нице, то в такой модели возможно применение аппарата Марковских цепей. 

Наличие первых двух факторов дает нам право использовать теорию ветвящихся 
процессов для создания адекватной математической модели, с помощью которой в даль-
нейшем будет проводится оптимизация системы содержания локомотивов. 

 
ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТУВАННЯ ЗАЛІЗНИЦЬ УКРАЇНИ 

 
Диколенко О.Г. (УкрДАЗТ, м. Харків) 

 
Залізничний транспорт є невід’ємною частиною єдиної транспортної системи нашої 

країни і відіграє важливу роль в здійсненні сполучень між різними районами. Завдяки ре-
гулярності і надійності пасажирських залізничних перевезень, високій швидкості руху по-
їздів, стабільної і відносно невисокої вартості проїзду, населення нашої країни широко ко-
ристується послугами залізничного транспорту для поїздок в місця відпочинку, в ділових і 
особистих цілях. Широко використовуються можливості залізничного транспорту для 
розвитку туризму і міжнародних пасажирських перевезень. 

У XXI столітті очікується значний розвиток залізничного транспорту. Саме цим по-
яснюється актуальність дослідження питань їх інвестування за кордоном та в Україні. Од-
нак, інвестуванню залізниць України перешкоджає багато факторів: 

-  залучення  іноземних інвестицій відбувається  в  умовах  економічної кризи. Дехто 
з інвесторів  призупинив  діяльність на території України, висловлюючи свою невпевне-
ність у подальшому співробітництві, подаючи  запити щодо економічної політики уряду; 

-  нестабільне законодавство, відсутність надійних гарантій  захисту  від його змін 
для іноземних інвесторів; 

-  повільні темпи приватизації. Іноземні інвестори, банки та фінансові організації при 
вкладанні коштів у інвестиційні  проекти  віддають  перевагу приватним підприємствам; 

-  невирішеність питання щодо  надання  у  приватну  власність  земельних ділянок 
під об’єкти, що приватизуються; 

-  темпи інфляції залишаються на значно вищому рівні, ніж у країнах Західної 
Європи і США; 

-  низька купівельна спроможність значної частини населення зменшує можливість 
реалізації  на  внутрішньому  ринку продукції, що могла б вироблятися на новостворених 
або реконструйованих із  допомогою іноземного капіталу підприємствах; 

-  невисокий рівень розвитку інфраструктури, яка могла б забезпечити швидкий опе-
ративний зв’язок України з іншими  країнами, надавати необхідні послуги для оператив-
ного  управління  діяльністю  підприємств з іноземними інвестиціями. 

Отже, в Україні сформувався малосприятливий  інвестиційний  клімат, який спричи-
нив брак стратегічних іноземних інвестицій. 

Суттєвим чинником у виникненні в Україні нинішньої ситуації, пов’язаної з 
відтворювальними  процесами, є недосконала фінансова, у тому числі, податкова 
політика. Чинна податкова система має бути скоригована за такими основними позиціями: 
регламентація взаємовідносин між державою і платниками податків; стабільність подат-
кової системи протягом фінансового року, її простота і доступність; відповідальність за 
ігнорування  податкового законодавства; скорочення  кількості  податків і суттєве спро-
щення процедури  їх збирання; загальне зниження податкового тягаря і захист вітчизня-
них виробників; посилення стимулювання капіталовкладень, інвестиційної та інновацій-
ної діяльності; реформування амортизаційної політики; підвищення ролі майнового і зе-
мельного оподаткування, ресурсних платежів; реформування системи розподілу доходів; 
скорочення пільг. 



 73

Таким чином, для того, щоб активізувати інвестиційні процеси в Україні, зокрема у 
залізничній галузі країни, необхідно вирішити ряд вищезазначених проблем та шукати но-
ві шляхи підвищення інтенсифікації інвестиційних процесів. 

 
ТОЧНІСТЬ ГАЛЬМУВАННЯ, КІЛЬКІСТЬ ВАГОНІВ У ВІДЧЕПІ ТА ПОКАЗНИКИ 

РОБОТИ СОРТУВАЛЬНОЇ ГІРКИ 
 

Журавель В.В., Журавель І.Л., Агалакова В.В., Козир Т.В. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 

A type is set of equations of regression, which adequately describe correlation between the error of 
braking of cuts and by the average of «window» on one processed carriage, and also by the middle speed 

of linkup of cuts on the paths of sorting park. 
 
В умовах сьогодення, що характеризуються певним спадом обсягів перевезень, важ-

ливою здачею для залізничного транспорту України є підвищення прибутків. Принципи 
ринкової економіки дозволяють розв’язати цю задачу за рахунок скорочення непродукти-
вних витрат. Найбільш енергомісткими залізничними підрозділами є сортувальні станції. 
Тому застосування енергозберігаючих технологій на них є тим чинником, що суттєво 
впливає на рентабельність роботи цих станцій. Значну частину витрат у роботі сортуваль-
ної станції складають витрати на паливо для маневрових локомотивів. 

На величину витрат палива, зокрема тих, що пов’язані з осаджуванням вагонів на ко-
ліях сортувального парку, значно впливає довжина «вікон», які утворюються між групами 
вагонів. Також від неї залежить тривалість виконання маневрових операцій осаджування, а 
внаслідок, і тривалість знаходження вагонів на станції. Тому значно зростають вимоги, що 
висуваються до якості регулювання швидкості скочування відчепів з сортувальної гірки. 

Крім того, точність гальмування впливає і на пошкодження вагонів під час сорту-
вання, що відбувається в основному внаслідок зіткнення вагонів з перевищенням нормо-
ваної швидкості 5 км/год. При цьому одночасно з вагоном може пошкоджуватись і ван-
таж. Тому загальні збитки є достатньо суттєвими. 

У зв’язку з цим важливим є розгляд питання впливу похибки гальмування відчепів 
на показники роботи сортувальної гірки. 

Показники роботи гірки великої потужності з 32 коліями у сортувальному парку ви-
значено на підставі результатів імітаційного моделювання процесу розформування соста-
вів для прийнятої швидкості розпуску – 1,7 м/с і заданої швидкості зіткнення вагонів – 1,4 
м/с (5 км/год). Похибка гальмування (середньоквадратичне відхилення фактичних швид-
костей виходу відчепів з гальмової позиції від необхідної) варіювалася у межах від 0,2 м/с 
до 1 м/с. Крім того, для кожного значення похибки гальмування розглянуто вісім варіан-
тів, в яких частота появи відчепів з 1 вагона та 5 і більш вагонів змінювалася від 80 % і 5% 
відповідно (варіант 1) до 10 % і 75 % відповідно (варіант 8). 

Похибка гальмування та показники роботи сортувальної гірки мають нелінійний ко-
реляційний зв’язок, для оцінки тісноти якого використовується кореляційне відношення η. 

Певний вплив похибка гальмування та кількість вагонів у відчепі мають на середню 
величину «вікна» на один перероблений вагон (η=0,51 і η=0,41 відповідно). Похибка га-
льмування суттєво впливає на середню швидкість зіткнення відчепів на сортувальних ко-
ліях (η=0,93). Зв’язок кількості вагонів у відчепі з цими показниками є незначним (η=0,1).  

На підставі результатів моделювання за методом найменших квадратів отримано рі-
вняння регресії, що описують зв’язок між похибкою гальмування відчепів і середньою ве-
личиною «вікна» на один перероблений вагон, а також між похибкою гальмування відче-
пів і середньою швидкістю зіткнення відчепів на коліях сортувального парку. 

Для перевірки адекватності опису результатів експериментів рівнянням регресії ви-
користано F-критерій Фішера і відносне відхилення ν дійсних значень уі від прогнозних. 
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Прийнято, що рівняння регресії є адекватним, якщо розраховане значення F-критерію бі-
льше табличного Fтабл при ймовірності помилки 5 % і відносне відхилення ν≤10 %. 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ У ВУЗЛІ 

 
Журавель І.Л., Журавель В.В., Кулініч Н.М. (ДНУЗТ), 

Клименкова К.І. (Придніпровська залізниця, м. Дніпропетровськ) 
 

Methods are considered of improvement of co-operation of sorting and freight stations in the railway 
knot, which serve access roads. 

 
В умовах ринкової економіки для якісного обслуговування вантажовласників і роз-

витку транспортних зв’язків між регіонами України дуже велике значення має удоскона-
лення взаємодії сортувальних і вантажних станцій, як однієї з ланок транспортної системи 
на шляху прямування вантажів.  

У теперішній час перед транспортними вузлами, і залізничними зокрема, стоять 
складні задачі, що пов’язані з захистом економічних інтересів держави, з одного боку, і з 
забезпеченням сприятливих умов для перевізників і вантажовласників - з іншого. 

У цій ситуації потрібно досконало визначати технологію роботи транспортних 
об’єктів, параметри їх функціонування та відповідно до них проводити удосконалення, 
або ж технічне переоснащення. Таким чином, питання взаємодії сортувальної та вантаж-
них станцій у залізничному вузлі є безумовно актуальним. 

У роботі розглянуто систему, що складається з сортувальної станції та двох вантажних 
станцій, які обслуговують 8 під’ їзних колій, в т. ч. вантажна станція Н – 5 під’ їзних колій 
(11 вантажних фронтів), вантажна станція ДВ – 3 під’ їзні колії (7 вантажних фронтів). 

Під час досліджень система «сортувальна станція – вантажні станції – під’ їзні колії» 
розглядалася як двофазна система масового обслуговування, що складається з двох підси-
стем: 1) сортувальна станція – вантажні станції; 2) вантажна станція – під’ їзні колії. 

Для отримання показників функціонування системи використано метод імітаційного 
моделювання. Удосконалення показників роботи системи виконувалося у два етапи. 

На першому етапі розглянуто два варіанти взаємодії сортувальної та вантажних ста-
нцій: 1) відправлення поїздів з сортувальної на вантажні станції Н та ДВ з випадковими 
інтервалами; 2) рівномірне відправлення поїздів на станції Н та ДВ. При цьому, добірка 
вагонів по вантажних фронтах під’ їзних колій виконується на вантажних станціях. За кри-
терій ефективності функціонування даної системи прийнято добові вагоно-години знахо-
дження вагонів у системі. 

Порівняння за критерієм ефективності показало, що більш раціональним є варіант з 
рівномірним відправленням поїздів з сортувальної на вантажні станції Н та ДВ, при якому 
добова тривалість знаходження вагонів у системі буде меншою. 

На другому етапі розглянуто третій варіант, який передбачає рівномірне відправлен-
ня поїздів з сортувальної на вантажні станції та виконання добірки вагонів по вантажних 
фронтах на сортувальній станції. Це дає змогу скоротити тривалість знаходження вагонів і 
роботи маневрових локомотивів в режимі тяги на вантажних станціях, витрати, що 
пов’язані з утриманням сортувальних пристроїв і персоналу, безпосередньо задіяного у 
розформуванні составів на цих станціях. Але, при цьому, на сортувальній станції для до-
бірки вагонів по вантажних фронтах необхідне повторне сортування вагонів, що викликає 
додаткові витрати локомотиво-годин гіркового локомотива в режимі тяги і може виклика-
ти додаткові простої транзитного вагонопотоку з переробкою. За критерій ефективності 
функціонування системи прийнято експлуатаційні витрати. 



 75

Виконані розрахунки свідчать про те, що найбільш ефективним є відправлення поїз-
дів з сортувальної станції Д на вантажні станції Н та ДВ з рівномірними інтервалами та з 
добіркою вагонів по вантажних фронтах на сортувальній станції Д (варіант 3). 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНСТРУКЦИИ СОРТИРОВОЧНОГО ПАРКА НА 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА МАНЕВРОВУЮ РАБОТУ 
 

Козаченко Д.Н., Березовый Н.И. (ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 
 
Одной из составляющих расходов, связанных с процессом поездообразования на 

сортировочных станциях являются расходы на маневровые операции по окончанию фор-
мирования составов на путях сортировочного парка и по подготовке путей к роспуску 
очередного состава, причем установлено, что на последнее влияет фактическое располо-
жение групп вагонов на пути перед началом маневров. Избранный способ выполнения 
маневров – со стороны сортировочной горки (осаживание), хвостовой горловины (подтя-
гивание) обеспечивает минимальную длительность маневровых операций для каждой 
конкретной ситуации. На практике на порядок выполнения вышеуказанных маневров 
влияние оказывает оперативная ситуация, например, подготовку путей может осуществ-
лять не тот локомотив, при использование которого будет обеспечена минимальная дли-
тельность маневров, а свободный в данный момент времени. 

При выполнении вышеуказанных операций возникает потребность в заезде маневро-
вого локомотива на сортировочный путь и выезда с пути. Маршруты движения на разные 
пути сортировочного парка существенно отличаются по длине, уклону, количеству стре-
лочных переводов и кривых участков пути и, как следствие, по удельной работе сил со-
противления движению. В результате время на заезд-выезд одиночного локомотива или с 
группой вагонов для разных путей сортировочного парка и, как следствие, затраты топли-
ва на выполнение этих маневров будут отличаться. 

С целью установления этих затрат произведен сравнительный анализ конструкции 
стрелочных горловин типовых сортировочных парков и стрелочных горловин реальных 
парков сортировочных станций Украины. В результате было установлено, что горловины 
существующих станций, реализованные под воздействием местных условий, имеют кон-
струкцию, не всегда отвечающую требованиям компактности. Разброс длин маршрутов 
заезда локомотивов на различные пути, количества стрелок и кривых в маршруте значи-
тельно выше для горловин реальных станций. 

Для определения расхода топлива на выполнение маневров по окончанию формиро-
вания и выставке составов были выполнены тяговые расчеты. В качестве исходных дан-
ных использована схема путевого развития сортировочного парка нечетной системы стан-
ции Нижнеднепровск-Узел. Всего в парке 31 сортировочный путь, 26 из которых предна-
значены для накопления составов по плану формирования. Для каждого из путей опреде-
лено время на выполнения маневров и расход топлива на выставку составов в 
приемоотправочный парк. 

Полученные результаты позволяют установить расход топлива на выставку составов 
с путей сортировочного парка, характеризующихся длиной полурейсов заезда и выставки 
состава и работой сил сопротивления движению при выполнении вышеуказанных манев-
ров. 
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ОЦЕНКА ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ НОВОГО ВАГОННОГО 
ЗАМЕДЛИТЕЛЯ 

 
Козаченко Д.Н., Березовый Н.И., Вернигора Р.В., Муха В.П., Дзичковский Е.М.  

(ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 
 
Рассматривается методика и результаты исследований нового вагонного замедлителя по 

определению его технико-эксплуатационных параметров. 
 
Конструкторским бюро ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод» раз-

работан и изготовлен опытный образец нового вагонного замедлителя УВСК, который ус-
тановлен для опытной эксплуатации на спускной части восточной сортировочной горки 
станции Ясиноватая Донецкой железной дороги. УВСК представляет собой пневматиче-
ский пятизвенный клещевидно-нажимной замедлитель.  

В соответствии с приказом Укрзализници сотрудниками Горочноиспытательной ла-
боратории и лаборатории Динамики и прочности подвижного состава (ДНУЖТ) были вы-
полнены экспериментальные исследования по определению технико-эксплуатационных 
характеристик данного замедлителя: тормозной мощности и времени срабатывания. Для 
решения этой задачи были разработаны соответствующие методики проведения полевых 
испытаний и обработки полученных результатов.  

При проведении испытаний тормозная мощность определялась для условий скаты-
вания одиночных отцепов из 4-осных полувагонов массой 92 т при давлении воздуха в 
пневмосистеме 0,65 МПа. С этой целью из составов поездов, прибывших на станцию Яси-
новатая, были отобраны 10 вагонов с требуемыми параметрами. Оценка тормозной мощ-
ности замедлителя выполнялась путем определения величины потери кинетической энер-
гии вагона при его торможении через измерение точечным способом скоростей движения 
вагона на входе и выходе с измерительного участка замедлителя. Для этого в начале и в 
конце участка торможения было установлено по две педали, моменты входа (нажатия) на 
которые колесных пар движущегося вагона фиксировались измерительной станцией на 
базе ПЭВМ. Скорость движения в начале и в конце участка определялась по разности мо-
ментов входа первой колесной пары вагона на соответствующие педали.  Для отцепов, ко-
торые при торможении останавливались в замедлителе, определялось расстояние, прой-
денное по измерительному участку до точки остановки. 

Тормозная мощность определялась как разность потери энергетической высоты при 
скатывании отцепов с торможением и без торможения. С этой целью была выполнена се-
рия экспериментов по скатыванию вагонов без торможения и с торможением полной 
мощностью замедлителя УВСК. В каждом эксперименте фиксировались давление в пнев-
мосистеме, а также скорость и направление ветра. Однако, как показали исследования, 
выполненные на имитационной модели горки, при скорости ветра до 7 м/с и торможении 
полной мощностью замедлителя потери энергетической высоты отцепом от сопротивле-
ния среды и ветра в пределах измерительного участка составляют менее 2% от общей ве-
личины потерь. На основе статистической обработки полученных в результате экспери-
ментальных исследований данных, определена полная тормозная мощность замедлителя 
УВСК при заданных условиях, которая составила 3,07 м.эн.в.  

Скорость срабатывания замедлителя определяется временем его затормаживания и 
оттормаживание. Время на затормаживание и оттормаживание представляет собой время 
от момента подачи соответствующего сигнала на управляющий соленоид до момента из-
менения силы воздействия шин замедлителя на движущийся отцеп. Так, при выполнении 
исследований продолжительность затормаживания определялась как время между момен-
том подачи сигнала на управляющий соленоид и моментом появления тормозного давле-
ния шин замедлителя на колеса вагона, а продолжительность оттормаживания – как время 
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между моментом подачи сигнала на соленоид и моментом начала уменьшения тормозного 
давления шин на колеса.  

Для фиксации давления в пневмосистеме и уровня тока на управляющем соленоиде 
использованы соответствующие датчики, которые подключались к измерительной стан-
ции. Для определения скорости срабатывания замедлителя УВСК на станции Ясиноватая 
выполнена серия экспериментов с его опытным образцом. На основании расшифровки 
данных, записанных измерительной станцией, по каждому эксперименту определены ука-
занные моменты и рассчитаны время на затормаживание и на растормаживание, средние 
значения которых составили, соответственно, 0,6 с и 0,4 с. Следует отметить, что на ско-
рость срабатывания замедлителя существенное влияние оказывает величина давления 
воздуха в пневмосистеме, для оценки которого требуются дополнительные исследования.  

 
АНАЛІЗ ІСНУЮЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ ВАНТАЖНОЇ СТАНЦІЇ 

 
Козаченко Д.М. (ДНУЗТ), Кравчук С.С. (АМСУ, м. Дніпропетровськ) 

 
In this work the analysis of statistical data related to export and import car traffic volume of freight 

operations at the freight terminal is carried out, its parameters and distribution law are determined for 
subsequent research of technological process. 

 
Загострення конкуренції на ринку транспортних послуг обумовлює необхідність 

пошуку нових форм інтеграції перевізників, митних органів, експедиторів, 
вантажовласників і інших учасників логістичного ланцюга доставки вантажів для 
мінімізації витрат часу та ресурсів при одночасному підвищенні якості транспортного об-
слуговування. На етапі переробки експортно-імпортного вантажопотоку виникають 
непродуктивні простої транспортних засобів, а відповідно і витрати, які пов’язані з прове-
денням митного контролю та оформлення. Для зменшення впливу зазначених факторів, а 
також для підвищення ефективності роботи контролюючих органів, інфраструктура 
залізниць доповнюється створенням на вантажних станціях мережі вантажних митних 
комплексів (ВМК). 

ВМК є важливою складовою частиною системи управління міжнародними переве-
зеннями. Організація роботи таких комплексів потребує врахування логістичних, будіве-
льних, технічних, фінансових та безліч інших факторів. При цьому необхідно враховува-
ти, що широка номенклатура товарів, яка призначена для великої кількості споживачів та 
відмінності у об’ємно-масових і транспортних характеристиках значно ускладнюють 
структуру ВМК. У зв’язку з цим задача оптимізації параметрів технологічних рішень 
ВМК є актуальною. 

Вантажна станція – це система масового обслуговування, що складається з окремих 
підсистем з очікуванням, де утворюється складна мережа технологічних взаємозв’язків на 
кожній фазі обслуговування з одним або декількома паралельними каналами. Складність 
системи вантажної станції полягає в тому, що при подачі вагонів на вантажний район ви-
никає значна кількість технологічних операцій та їх очікування: технічні, комерційні, ін-
формаційне обслуговування, розформування, подача, розстановка, а при виконані міжна-
родних перевезень виникає взаємозв’язок з іншими системами масового обслуговування - 
митницею та іншими органами державного контролю, час перебування в яких суттєво 
впливає на час перебування заявки у системі. 

В роботі проведено комплексне дослідження станції Дніпропетровськ – Ліски, в ре-
зультаті якого був формалізований технологічний процес обслуговування вагонів, ванта-
жних документів та митних декларацій у вигляді кінцевих автоматів, отримані вибірки 
інтервалів надходження груп вагонів на станцію, кількості вагонів у групах, часу на вико-
нання окремих технологічних операцій та простою вагонів в цілому по станції. Побудова-
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на імітаційна модель, виконано моделювання роботи станції. Для перевірки адекватності 
розробленої моделі виконано порівняння вибірок простою груп вагонів та отримані ре-
зультати моделювання. Статистичний аналіз показав, що обидві вибірки належать до од-
нієї генеральної сукупності. Отримана імітаційна модель буде використовуватись для ана-
лізу різних варіантів митного обслуговування вагонів на станції. 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РУХУ ПОЇЗДІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ НАПРЯМКУ 

 
Козаченко Д.М., Мозолевич Г.Я., Власюк О.В. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 

 
Выполнены исследования организации работы железнодорожного участка, построена его 

имитационная модель, получены зависимости показателей работы участка от параметров форми-
руемого и пропускаемого поездопотока. 

 
В сучасних ринкових умовах важливим чинником підвищення ефективності та якос-

ті перевезень є науковий пошук вирішення проблеми надійного і економічного функціо-
нування системи управління перевізним процесом і впровадження цих рішень на мережі 
залізниць. У дослідженні була поставлена задача визначення впливу параметрів поїздів, 
що рухаються по залізничних дільницях, на показники роботи залізниці, з метою знахо-
дження їх оптимальних параметрів для мінімізації експлуатаційних витрат, пов’язаних з  
організацією руху заданого вагонопотоку, та зменшення обороту вагону. 

Об’єктом дослідження була двоколійна електрифікована залізнична ділянка Чапли-
не–П’ятихитки-Стикова, що складається з 31 перегону загальною протяжністю 241 км. На 
її основі була побудована імітаційна модель роботи залізничного напрямку, реалiзована на 
Visual C++. Дана модель розглядає залізничну ділянку як СМО з випадковим вхідним по-
током. Потік поїздів неоднорідний і поділяється на дві категорії однорідних потоків – па-
сажирських та вантажних поїздів. Характеристики вантажного потоку були визначені на 
існуючій ділянці: математичне очікування інтервалу М[I]=32хв, υвх=0,92. Тому інтервали 
між вантажними поїздами в потоці розподілені за показниковим законом розподілу. Потік 
пасажирських поїздів в моделі розглядався однорідним і прямував по ділянці згідно вста-
новленого графіку руху поїздів. 

Для обслуговування поїздопотоку, що надходить на ділянку, використовуються на-
ступні засоби: тягові засоби – поїзні локомотиви, бригади ПТО та ПКО, приймально-
відправні та головні колії станційних парків, перегони дільниці. 

Організація обслуговування поїздів локомотивами  виконується кільцевим способом. 
В пунктах обороту локомотивів їх підв’язка здійснюється на основі пошуку мінімальних 
простоїв в очікуванні поїздів з урахуванням необхідності виконання ТО-2 та технологій 
роботи станцій Чаплине та П’ятихитки-Стикова.  Цей пошук виконується за допомогою 
алгоритму метода Мака. 

В якості вихідних даних використовувались існуючий міністерський графік руху па-
сажирських і вантажних поїздів, статистика кількості вагонів у составі вантажного поїзда 
та їх маса брутто, відстань між сусідніми станціями ділянки, профіль та план колії. 

Дана модель згідно з вихідними даними зображує графік руху ділянки та розраховує 
її показники. За допомогою програми було проведено ряд досліджень з різними парамет-
рами поїздів. 

На значення обороту вагону більший вплив має тривалість очікування відправлення, 
аніж дільнична швидкість, тому для зменшення обороту вагону та покращення таких по-
казників як оборот локомотива та середньодобовий пробіг локомотива раціональним рі-
шенням, як показало моделювання, буде відправлення неповносоставних поїздів, для зме-
ншення локомотивного парку та збільшення продуктивності локомотива рекомендується 
відправлення поїздів підвищеної довжини. 
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На основі отриманих даних було розраховано експлуатаційні витрати на переміщен-
ня вагонопотоку. В результаті можна зробити висновок, що найменші експлуатаційні ви-
трати досягаються при формуванні поїздів з 52-57 вагонами у составі. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ПРОСТОИ ВАГОНОВ В 

ОЖИДАНИИ ПЕРЕДАЧИ В ТРЕТЬИ СТРАНЫ 
 

Козаченко Д.Н., Музыкина С.И. (ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 
 

Украина транзитное государство. При пропуске транзитных вагонопотоков на тер-
ритории Украины возникают простои вагонов в ожидании передачи в третьи страны по 
независящим от Украины причинам, и связанная  с ними  плата за пользование вагонов. 
Основной причиной возникновения простоев является несогласованный подвод поездов к 
пограничным станциям.  

Для анализа степени влияния различных факторов на величину простоев вагонов в 
ожидании передачи в третьи страны выполнена серия имитационных экспериментов с ма-
тематической моделью пропуска транзитных вагонопотоков с использованием дробного 
факторного эксперимента 212-4. Анализ коэффициентов полученной модели показывает, 
что основными факторами, влияющими на простои транзитных вагонов в ожидании пере-
дачи в третьи страны среднее является количество транзитных вагонов и вагонов с груза-
ми на экспорт в группе (a2=1,06 и a2=0,96 соответственно). Увеличение среднего количе-
ства вагонов в группах приводит к росту простоев. Увеличение числа вагонов с грузами, 
следующими на экспорт, позволяет снизить простои транзитных вагонов (a7=-0,78). Влия-
ние на простой неравномерности прибытия транзитных вагонов (a3=-0,67 и a4=-0,59) срав-
нимо с влиянием на простои этих вагонов неравномерности погрузки собственных ваго-
нов на экспорт (a9=-0,67 и a10=-0,40). 

При существующей организации движения поездов влияние факторов, зависящих от 
железнодорожной администрации погрузки транзитных вагонов на простой этих вагонов в 
ожидании передачи в третьи страны сравнимо с влиянием факторов, зависящих от тран-
зитной железнодорожной администрации. Поэтому выделить ответственность железнодо-
рожной администрации погрузки за простой транзитных вагонов на границе транзитной 
железнодорожной администрации и третьей страны не представляется возможным, след-
ствием этого является отсутствие компенсаций Украине платы за пользование задержан-
ными вагонами. 

Таким образом, железные дороги Украины должны вносить предложения по изме-
нению правил эксплуатации пономерного учета вагонов собственности других государств 
направленные на компенсацию возможных потерь связанных с простоями вагонов в мо-
мент поступления таких вагонов на территорию Украины, а не в момент возникновения 
задержек на границе с третьими странами. 

 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОПУСКА ТРАНЗИТНЫХ ВАГОНОПОТОКОВ В 

ТРЕТЬИ СТРАНЫ 
 

Козаченко Д.Н., Музыкина С.И. (ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 
 

In this article there was described the simulating model of the through railway on the base of the 
system of the mass service. The described model allows operating under the different input data. 

 
В настоящее время транзитные вагонопотоки в третьи страны следуют совместно с 

вагонопотоками импорта и экспорта для транзитных железнодорожных администраций. 
Отделить и изучить влияние суточной неравномерности этих вагонопотоков на простои в 
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ожидании сдачи в третьи страны на реальной железнодорожной сети практически невоз-
можно. Для изучения влияния характеристик вагонопотоков, условий их пропуска и рас-
четов за пользование вагонов собственности других государств на простои вагонов может 
быть использован метод имитационного моделирования. 

В качестве математической модели транзитной железной дороги принята система 
массового обслуживания (СМО). Заявками в этой системе являются группы вагонов с гру-
зами определенной номенклатуры.  

В результате статистической обработки установлено, что число вагонов в группе при 
отправлении их повагонными отправками представляет собой случайную величину, рас-
пределенную по закону Эрланга, а при отправлении вагонов маршрутами, число вагонов в 
них может быть промоделировано с помощью выражения: 

ii mm ξ−= maxг , 

где mmax – максимальное число вагонов в маршруте с данным грузом; 
ξi – случайная величина, распределенная по закону Эрланга. 
Математическое ожидание интервала между приемом групп вагонов по погранич-

ным стыкам или приемом их после погрузки может быть рассчитано по формуле: 

[ ]
M
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tM jгр
гр

1440⋅
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где М – месячный план поступления вагонов; 
nj – количество дней в j-м месяце 
Представленная имитационная модель реализована в виде программы для ЭВМ, по-

зволяющей исследовать работу пограничного перехода в различных условиях 
 
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ 

КОНСТРУКЦІЙ СОРТУВАЛЬНИХ ГІРОК 
 

Козаченко Д.М., Таранець О.І. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 
Техніко-експлуатаційні та техніко-економічні показники роботи сортувальних стан-

цій безпосередньо залежать від якості розформування составів на сортувальних гірках. 
Сортувальна гірка є невід’ємною частиною сортувального комплексу. У зв’язку з цим 
особливо актуальними є задачі удосконалення її конструкції, технічного оснащення та 
технології роботи для забезпечення умов безпечного розформування составів. 

Відповідно до Правил та норм проектування сортувальних пристроїв, варіанти конс-
трукцій сортувальних гірок, їх колійний розвиток та обладнання для виконання прогреси-
вного процесу переробки вагонів повинні бути оцінені за допомогою моделювання проце-
су розформування потоку составів на ЕОМ. 

Однак, у сучасних умовах виконується лише перевірка плану та поздовжнього про-
філю сортувальної гірки, яка ґрунтується на результатах імітаційного моделювання скочу-
вання відчепів розрахункової групи. Подібна методика дозволяє визначати тільки робото-
спроможність гірки і не дозволяє розраховувати техніко-експлуатаційні та техніко-
економічні показники, які необхідні для пошуку її оптимальних параметрів. 

В ДІІТі розроблена модель, що дозволяє імітувати всі елементи гіркового технологі-
чного циклу разом з процесом накопичення вагонів у сортувальному парку. Загальна мо-
дель гірки включає модель колійного розвитку, модель технологічного процесу, модель 
пересування об’єктів, модель системи управління стрілками і уповільнювачами та інфор-
маційну модель. 

Існуючі методи моделювання гіркових процесів при вирішенні задач управління ро-
ботою сортувальних гірок та оптимізації їх конструкції потребують удосконалення, так як 
вони базується на припущенні, що характеристики відчепів є постійними, а їх значення 
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відомі до початку скочування. Фактично ж такі величини, як питомий опір стрілок і кри-
вих, середовища та вітру, основний питомий опір та питомий опір від гальмових уповіль-
нювачів (відповідно wск, wсв, wо, wт) мають випадковий характер. 

Для дослідження процесу розпуску составів в умовах дії випадкових факторів удо-
сконалено базову модель скочування відчепів з гірки. В цій моделі вага Qв та основний 
питомий опір wо вагонів моделюються як випадкові величини, що залежать від вагової ка-
тегорії відчепів q; питомий опір стрілок та кривих wсв моделюється як величина, що роз-
поділена за законом Ерланга; питомий опір середовища і вітру wсв та гальмових уповіль-
нювачів wт як нормально-розподілені випадкові величини, характеристики яких залежать 
від ваги і типу вагонів відчепу. 

Удосконалена модель дозволяє на підставі серії паралельних експериментів визнача-
ти імовірнісні характеристики швидкості та часу скочування відчепів. Також в процесі 
моделювання фіксуються витрати на маневрову роботу, що пов’язана з розформуванням 
составів, осаджуванням вагонів на сортувальних коліях та ліквідацією «запусків», а також 
витрати електроенергії на переведення стрілок та уповільнювачів. 

Враховуючи, що ці показники мають співрозмірну експлуатаційну та економічну 
оцінку, то наявність даної моделі дозволяє порівнювати варіанти конструкції сортуваль-
них гірок та організації їх роботи і вирішувати різноманітні оптимізаційні задачі. 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ПЕРЕДАЧЕ 
ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ СОБСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВ СНГ И БАЛТИИ В ТРЕТЬИ 

СТРАНЫ 
 

Козаченко Д.Н., Шепета А.М., Вернигора Р.В., Березовый Н.И.  
(ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 

 
Одной из реальных возможностей повышения конкурентоспособности стран-участниц 

Содружества на мировом рынке транспортных услуг является использование интегриро-
ванной железнодорожной сети колеи 1520 мм. Эта железнодорожная сеть позволяет разви-
вать как экспортные, так и транзитные возможности государств СНГ и Балтии. Увеличение 
объемов перевозок и повышение доходов от них возможно лишь при ликвидации барьер-
ных мест на пути грузопотоков. Вместе с тем, такие барьерные места возникают не только в 
технической области, но также и в правовой сфере. Так, существующий учет времени на-
хождения грузовых вагонов на территории государств СНГ и Балтии при их передаче в 
третьи страны, принятый между железнодорожными администрациями, не позволяет в 
полной мере оценить простои, связанные с неприемом этих вагонов третьими странами. 
Недостатки в учете времени влекут за собой дополнительные расходы, связанные с платой 
за пользование вагонами транзитными железнодорожными администрациями. 

Для решения указанной проблемы специалистами ДНУЖТ по заказу Дирекции Со-
вета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества была 
выполнена научно-исследовательская работа, направленная на разработку предложе-
ний по совершенствованию технологии и нормативной базы по организации между-
народных железнодорожных перевозок при следовании грузовых вагонов по терри-
тории стран СНГ и Балтии транзитом в третьи страны.  

Как показал анализ, основной проблемой, возникающей при учете времени нахож-
дения грузовых вагонов на территории государств СНГ и Балтии, следующих в адрес 
третьих стран, является сложность учета простоев вагонов в ожидании их передачи в тре-
тьи страны и в ожидании на подходах к пограничным станциям, которые возникают из-за 
подвода поездов сверх согласованной суточной нормы. Доля этих задержек составляет до 
96% по количеству задержанных вагонов и до 50% от общих вагоно-часов задержки и со-
ответствующей платы за пользование вагонами.  
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Действующие условия пограничных соглашений с третьими странами регламенти-
руют равномерную передачу груза по номенклатуре в течение месяца; вместе с тем, суще-
ствующие правила планирования международных перевозок стран-участниц Содружества 
предполагают согласование между железнодорожными администрациями только месяч-
ных объемов перевозок грузов, при этом уставы железных дорог Содружества допускают 
неравномерную погрузку в течение месяца. При этом простои вагонов и поездов на под-
ходах к пограничным станциям, возникающие из-за неприема их третьими странами, в 
настоящее время документально не фиксируются, а действующие нормативные докумен-
ты не предполагают освобождение транзитных железных дорог или компенсацию им пла-
ты за пользование вагонами, задержанными на подходах к пограничным станциям, воз-
никшими из-за несогласованного подвода вагонов и неприема их третьими странами. 

Для выработки предложений по совершенствованию технологии и документооборо-
та при пропуске грузовых вагонов в третьи страны выполнен анализ влияния различных 
характеристик транзитных вагонопотоков, а также условий их пропуска и взаимных рас-
четов за пользование вагонами на простои вагонов на территории транзитных железнодо-
рожных администраций. С этой целью была разработана имитационная модель транзит-
ной железной дороги, с помощью которой выполнена серия факторных экспериментов. 
При этом установлено, что основными факторами, влияющими на простои транзитных 
вагонов в ожидании передачи в третьи страны является количество транзитных вагонов и 
вагонов с грузами на экспорт в группах, поступающих на пограничные станции.  

На основе результатов всестороннего анализа данной проблемы наиболее приемле-
мыми для реализации являются два варианта решения задачи: 1) освобождение транзит-
ной администрации от оплаты за 1 час по всем вагонам, которые следуют транзитом для 
передачи в третьи страны; 2) компенсация транзитной администрации суточной ставки 
платы за пользование вагонами, в случае их приема сверх установленной суточной нормы. 
Необходимые изменения нормативных документов представлены в работе. 

 
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ЗАМІНИ ВІЗКІВ ВАГОНІВ ПІД ЧАС 

ПЕРЕХОДУ З КОЛІЇ 1435 ММ НА 1520 ММ ТА НАВПАКИ 
 

Кузьменко А.І. (АМСУ, м. Дніпропетровськ) 
 

This article deals with difficulties to which further integration of the transporting systems of Ukraine into 
European Community is related. Priority directions of further researches of points of admission work are 

offered with the purpose of reduction of delivery time of export-import loads. 
 
В основу технології роботи прикордонної станції мають бути покладені результати 

дослідження залежностей витрат часу і витрат грошових коштів на зміну візків вагонів у 
пунктах стику колій 1435 мм та 1520 мм по окремих елементах (фазах) з метою пошуку 
раціонального варіанту та впровадження його у технологічний процес роботи. 

Математична модель технології заміни візків враховує кількість вагонів що 
підлягають обробці, що робить можливим широке використання даного методу, без 
прив'язки до конкретних статистичних даних. Вибір незрівнянних за Парето варіантів 
технологій надає можливість гнучко вирішувати завдання й прогнозувати витрати часу на 
реалізацію технологічного процесу залежно від грошових витрат, що є важливим чинни-
ком в умовах жорсткої ринкової конкуренції. 

Технологічний процес заміни візків умовно можна розбити на 16 фаз, а саме: 
1. Прибуття состава на станцію в парк прибуття; 
2. Сортування вагонів;  
3. Доставка вагонів до місця перестановки маневровим локомотивом; 
4. Роз'єднання міжвагонного з'єднання; 
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5. Розміщення біля електродомкратів (кранів); 
6. Подача й розміщення вагонів на позиціях підйому маневровим локомотивом; 
7. Огородження і підготовка вагонів до підйому; 
8. Підготовка візків; 
9. Підйом вагонів на перестановочних позиціях; 
10. Подача візків із парку відстою на колію перестановки; 
11. Підкочування візків однієї колії і викочування з під вагонів візків іншої колії; 
12. Опускання вагонів, установка (зняття) негабаритних деталей, з'єднання гальмо-

вих тяг, регулювання важільної передачі; 
13. Зняття огороджень, відкриття шлагбаума; 
14. З'єднання міжвагонного з'єднання; 
15. Прибирання вагонів з перестановочної платформи маневровим локомотивом; 
16. Відправлення состава. 
Набір фаз будемо визначається у вигляді списку ],[ 16,...,21 ωωω=Ω . У кожній фазі iω  

є деякий набір технологічних операцій },...,,{ 21 iikiii θθθ=Ξ , 16..1=i . У випадку, коли 

операції є залежними, кількість можливих селекторів може виявитися значно меншою. 
Для визначення операцій, які можна виконувати в наступній фазі, пропонується викори-
стовувати матриці переходу з однієї фази в іншу.  

Проведені дослідження показали, що кількість вагонів, які підлягають перестановці 
істотно впливає на розв’язок цієї задачі. Таким чином, при виборі раціональної технології 
перестановки вагонів з однієї ширини колії на іншу, для кожної конкретної станції голов-
ну роль буде грати вантажопотік, що проходить через цю станцію. І, виходячи з конкрет-
них статистичних даних, можна буде планувати технологічний процес із найбільшою 
ефективністю.  

 
УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРЕРОБКИ МІСЦЕВИХ ВАГОНОПОТОКІВ 

 У ЗАЛІЗНИЧНИХ ВУЗЛАХ 
 

Левицький І.Ю. (Одеська залізниця),  
Коробйова Р.Г. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 

 
Для зменшення обсягів маневрової роботи на нецентралізованих коліях пунктів ван-

тажної роботи необхідно, щоб вагони в подачах були підібрані по фронтам вантажної ро-
боти. В зв’язку з тим, що при виконанні перерозподілу не передбачається зміна технічного 
забезпечення залізничних станцій в якості критерію оптимальності прийнято мінімум екс-
плуатаційних витрат. Для визначення експлуатаційних витрат по варіантам використову-
ються методи одиничних, групових та укрупнених розрахункових норм та їх комбінації. 

Концентрація сортувальної роботи на гірковій сортувальній станції дозволить змен-
шити тривалість маневрової роботи. В той же час додатковий обсяг переробки на сортува-
льній станції приведе до збільшення завантаження її технічних засобів: сортувальної гірки 
та маневрових локомотивів. В зв’язку з тим, що сортувальна станція є системою масового 
обслуговування таке збільшення буде приводити до збільшення простоїв поїздів, що над-
ходять у розформування, в очікуванні розпуску (основні состави) та составів передаточ-
них поїздів в очікуванні закінчення формування (додаткові состави). Для визначення 
впливу обсягів додаткової роботи по формуванню багатогрупних передач, в адрес морсь-
ких портів, на показники роботи сортувальної та вантажних станції виконана серія іміта-
ційних експериментів з моделлю парку прийому. 

В ході імітаційних експериментів моделювались операції по прибуттю, технічному 
огляду та розформуванню основної групи поїздів, що надходять у розформування, а також 
по додатковому формуванню багатогрупних поїздів. Встановлено, що додаткова робота 
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по формуванню багатогрупних составів суттєво збільшує завантаження гіркового локомо-
тива, це призводить до значного нелінійного росту простоїв составів в очікуванні розфор-
мування. 

На основі виконаних експериментів отримано регресійні залежності експлуатацій-
них витрат сортувальних та вантажних станцій в залежності від обсягів маневрової робо-
ти.  

В якості цільової функції Еп прийняті загальні витрати, які пов’язані з функціону-
ванням залізничного вузла. Функція Еп являється адитивною, нелінійною та негладкою. 
Обмеженнями в цієї задачі є загальна кількість составів передаточних поїздів у вузлі, ре-
зерв перероблювальної спроможності сортувальної станції і кількість поїздів, які посту-
пають на вантажні станції за добу. Враховуючи характер цільової функції та обмеження, 
задача оптимізації розподілу сортувальної роботи з місцевими вагонами в залізничному 
вузлі зводиться до задачі динамічного програмування. Для її вирішення штучно вводиться 
динамічний процес розподілу. Замість однієї багатомірної задачі з заданою кількістю сос-
тавів Z та фіксованим числом станцій N розглядається ціле сімейство одномірних задач 
розподілу роботи з деякою цілою кількістю составів z між і-ю станцією та попередніми (і 
– 1) станціями. 

Розроблена методика дозволяє встановити ті вантажні станції вузла, з яких раціона-
льно перенести підбирання вагонів по вантажним фронтам на технічні станції, а на яких 
необхідно залишити. 

 
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ НОВИХ НОРМ З ПРОЕКТУВАННЯ  

ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ  
 

Ліпкін К.Ю. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 

Аналізуючи діючі та нові норми проектування залізничних станцій можна констату-
вати наступне. 

До основних переваг нового ДБН можна віднести: 
• Підвищення норм по проектуванню залізниць з максимальними швидкостями руху 

поїздів швидкості руху пасажирських поїздів, пасажирських з 160 до 200 км/год. вантаж-
них – зі 100 до 120 км/год. вантажних прискорених з 120 до 140 км/год.  

• Більша диференціація ліній по категоріях (збільшення їх кількості з 5 до 7 з вве-
денням окремої категорії – швидкісні) 

• Введення самого поняття «швидкісні залізничні магістральні лінії» та норм щодо їх 
проектування 

• Зменшення кількості стандартних корисних довжин приймально-відправних колій 
з трьох (850, 1050 та 1250 м) до двох (850 м та 1050 м) з застосуванням додаткових норм 
для здвоєних вантажних поїздів (2х850 м та 2х1050 м) 

• Застосування формул для розрахунку довжини перехідних кривих щодо нових 
швидкісних ліній, а також ліній I – IIІ категорій замість неконкретних таблиць 

• Посилення вимог щодо проектування плану, профілю, земляного полотна та верх-
ньої будови колії. 

• Введення норм щодо особливостей облаштування залізничних ліній пристроями 
СЦБ при швидкостях руху поїздів більше 140 км/год. до 200 км/год. 

До основних недоліків можна віднести:  
• Неузгодженість нових норм з деякими старими нормами, що продовжують діяти 

щодо проектування станцій (ВСН 56-78 та ВСН 208-89) 
• Деяку неузгодженість усередині самого ДБН. 
Ці матеріали будуть необходні в подальшому для вирішення питань удосконалення 

конструкції та організації роботи станцій. 
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УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМТСВА 

 
Македон В.В., Сиченко А.В. (ДНУ ім. О.Гончара, м. Дніпропетровськ) 

 
Modern dinamically changeable market conditions insistingly need perfection of instruments and 

technologies of management enterprises with the purpose of increase of efficiency of economic activity 
and maximization of income. In connection with it it is needed to create control system forming of in-

come, able to satisfy management necessities. Therefore perfection of method of account and determina-
tion of financial results is the issue of the day for the economy of economy. 

 
Прибуток – це частина заново створеної вартості, виробленої і реалізованої, готової 

до розподілу. Підприємство одержує прибуток після того, як втілена у створеному проду-
кті вартість пройде відповідну стадію обороту і набере грошової форми 

Процес управління формуванням прибутку полягає в аналізі прибутку підприємства 
в передплановому періоді та плануванні обсягів та оптимального складу формування при-
бутку у плановому періоді. Основними типовими елементами аналізу прибутку підприєм-
ства в передплановий період виступають:  

1) аналіз загальної суми прибутку та показників рентабельності в динаміці;  
2) визначення складу загальної суми прибутку за основними його видами;  
3) аналіз основних напрямів використання прибутку з метою оцінки достатності 

прибутку звітного періоду у фінансовому забезпеченні розвитку підприємства та ін. 
Планування прибутку підприємства проводиться лише в рамках його звичайної дія-

льності в розрізі визначення сум прибутку від операційної діяльності, фінансових опера-
цій та іншої звичайної діяльності. 

Процес управління розподілом прибутку підприємства являє собою процес форму-
вання напрямків його майбутнього використання відповідно до цілей та завдань розвитку 
підприємства. 

Основними завданнями політики розподілу прибутку на підприємстві є: 
1) забезпечення отримання власниками необхідної норми прибутку на інвестований 

капітал; 
2) забезпечення пріоритетних цілей стратегічного розвитку підприємства за рахунок 

капіталізованої частини прибутку; 
3) забезпечення стимулювання трудової активності та додаткового соціального захи-

сту персоналу; 
4) забезпечення формування в необхідних розмірах резервного та інших фондів під-

приємства. 
 
ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ЗАХОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРОВІЗНОЇ 
СПРОМОЖНОСТІ ОСНОВНИХ ВАНТАЖОНАПРУЖЕНИХ НАПРЯМКІВ 

УКРЗАЛІЗНИЦІ 
 
Музикіна Г.І., Мазуренко О.О., Болвановська Т.В. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 

Выполнен анализ современного технического состояния основных грузонапряженных направ-
лений Укрзализныци и обосновано необходимость внедрения поездов повышенной массы  

и длины. 
 

На Україні існує розвинена мережа залізниць, яка забезпечує потреби країни в пере-
везеннях. За обсягами вантажопотоків на існуючій мережі можна виділити вісім основних 
напрямків: Куп’янськ – Ізмаїл; Харків – Джанкой; Дебальцеве – Ужгород; Маріуполь – 
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Рені; Хутор-Михайлівський – Одеса-Застава-І; Знам’янка – Джанкой; Апостолове – Бере-
гова; Хутор-Михайлівський – Помічна. 

В умовах ринкового господарства залізниці України відчувають гостру конкуренці-
єю з боку автомобільного транспорту. Для утримання своїх позицій на ринку транспорт-
них послуг необхідне покращення основних показників перевізного процесу. Одним з них  
є термін доставки вантажів. При вирішенні даної задачі виникають суттєві труднощі, 
пов’язані в першу чергу із забезпеченням необхідної пропускної та провізної спроможнос-
ті. Підвищення провізної спроможності залізничних ліній при постійних технічних засо-
бах, стаціонарних пристроях оснащення ділянок можливо забезпечити лише за рахунок 
підвищення маси і довжини вантажних поїздів та швидкості їх слідування. 

Маса поїздів на залізницях України обмежується наступними параметрами: довжина 
приймально-відправних колій, сила тяги локомотива, статичне навантаження на вісь ваго-
на, керівний ухил на ділянці та існуючі обмеження швидкості руху. 

Результати аналізу наявної корисної довжини приймально-відправних колій на стан-
ціях показали, що для впровадження поїздів підвищеної маси та довжиною до 62 ум. ваг. 
на всіх ділянках перелічених напрямків необхідність подовження колій виникає лише на 
12 % станцій. Аналіз існуючої системи тягового обслуговування вантажних поїздів вказує 
на те, що на Одеській, Південно-Західній та Південній залізницях всі ділянки обслугову-
ються одним локомотивом, а на Львівській, Донецькій та Придніпровській залізницях ви-
користовуються штовхачі та кратна тяга. При цьому на багатьох ділянках не повністю ви-
користовується сила тяги локомотива. Також треба враховувати, що на деяких з переліче-
них напрямків виникає потреба декілька разів змінювати вид тяги або тип локомотиву. Це 
викликає додаткові ускладнення через досить обмежену кількість локомотивів Укрзаліз-
ниці та їх ступінь зношеності. Незадовільний стан рухомого складу та колійного розвитку 
накладає додаткові обмеження швидкості поїздів та норми маси. Водночас вагоно- та по-
їздопотік виріс майже на всіх основних напрямках перевезень. Це призвело до різкого 
зменшення резервів, а на деяких перегонах і до повного використання наявної пропускної 
спроможності дільниць. 

Для підвищення пропускної спроможності з метою збільшення обсягу перевезень 
вантажів на основних напрямках в існуючих умовах функціонування залізничного транс-
порту найбільш імовірним заходом є впровадження поїздів підвищеної маси та довжини. 
Значного підвищення можливо досягти за умови удосконалення технічного оснащення 
окремих перегонів та колійного розвитку низки станцій. Визначення переліку цих станцій 
та перегонів, а також ступеню їх удосконалення можливе лише після вирішення  питання 
про доцільну норму маси та довжини поїздів на кожному окремому напрямку. 

 
ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК И ПУТИ ЕЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 
Музикина Г.И., Чибисов Ю.В., Титяпов В.И. (ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 

 
In this article there were described the main features of the existing technology of the transportation man-

agement and given the analysis of the estimation of its effectiveness. 
 

Одна из основных задач совершенствования управления перевозками на железнодо-
рожном транспорте – это переход от информационного и информационно-прогнозного 
режима к оптимизационному управляющему. Концентрация оперативного управления в 
диспетчерских центрах способствует созданию современных автоматизированных систем 
управления. Вместе с тем недостаточно быстрое внедрение оптимизационных задач, на 
наш взгляд, можно объяснить рядом объективных факторов, в числе которых сложность 
математического и информационного обеспечения для их решения и, следовательно, 
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большая стоимость разработки, а также необходимость использования самых современ-
ных средств вычислительной техники и связи. 

Задачи оперативного планирования поездной и грузовой работы многокритериаль-
ны. Управленец (диспетчер) должен иметь возможность задавать необходимые критерии и 
получать оптимальный (по заданному критерию) и близкие к нему варианты. Каждая за-
дача оперативного планирования состоит из нескольких подзадач, количество которых 
определяется числом критериев, используемых в тех или иных ситуациях. Так, при нор-
мальной рабочей обстановке могут быть использованы традиционные критерии, к числу 
которых относятся: минимальные затраты на выполнение прогнозируемого объема рабо-
ты, сокращение эксплуатационных расходов, уменьшение величины отклонения от техни-
ческих норм и технологических нормативов, а также максимальная прибыль от выполне-
ния работы (операции), ускорение продвижения вагонопотоков, четкое выполнение гра-
фика движения поездов, повышение участковой скорости движения поездов и т.д. 

На линейном уровне при текущем планировании поездной работы на станции выбор 
критериев эффективности зависит от операций, выполняемых с поездами. Так, для приема 
и расформирования поездов – это минимальное значение времени задержек поездов перед 
входными и маршрутными сигналами, межоперационных простоев разборочных поездов 
от момента прибытия до начала их расформирования, обработки прибывших поездов, за-
держек поездных локомотивов при следовании их в депо и др. 

При формировании и отправлении поездов – это сокращение межоперационных 
простоев горочных маневровых локомотивов (ожидание надвига, роспуска, осаживания) и 
межоперационных интервалов в работе горки, уменьшение числа повторно сортируемых 
вагонов, времени расформирования составов, простоя под накоплением и времени на от-
цепку вагонов с коммерческим браком и техническими неисправностями, четкое соблю-
дение плана формирования, сокращение затрат маневровых локомотиво-часов на оконча-
ние формирования, простой поездов в парке отправления в ожидании нитки графика дви-
жения, простоя поездных локомотивов в ожидании отправления, количество неполновес-
ных и неполносоставных поездов, а также поездов, схема формирования которых не 
обеспечивает полное использование возможностей поездных локомотивов и локомотив-
ных бригад и др. При этом максимально должны быть реализованы возможности совме-
щения операций по расформированию-формированию поездов, отправления одиночной 
тягой длинносоставных и тяжеловесных поездов, формирования поездов более дальних 
назначений, повышения производительности составительских бригад, формирования 
сдвоенных порожних поездов на одиночную и строенных поездов на двойную тягу, от-
правление поездов с использованием дифференцированных норм веса и длины, отправле-
ния поездов на ниткам «ядра» графика движения для безобгонного проследования и др. 

 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 

БИМОДАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИ RAILRUNNER НА ТРАНСПОРТНОМ РЫНКЕ 
УКРАИНЫ 

 
Мямлин С.В., Козаченко Д.Н., Вернигора Р.В., Березовый Н.И.  

(ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 
 
Перспективным направлением развития железнодорожного транспорта Украины с 

целью привлечения дополнительного грузопотока, наряду с регулированием тарифов, 
предоставлением дополнительных услуг и обеспечением сохранных и качественных пере-
возок грузов, является уменьшение сроков их доставки. Проблема срока доставки акту-
альна, в частности, для грузов, перевозимых в контейнерах.  
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Одна из составляющих срока доставки – продолжительность выполнения начально-
конечных операций, в т.ч. подача вагонов на подъездные пути, грузовые операции, уборка 
вагонов и сопутствующие им промежутки времени ожидания выполнения этих операций. 

Бимодальная технология перевозки контейнерных грузов RailRunner, основанная на 
эксплуатации специальных платформ, транспортируемых как с использованием автотяга-
чей, так и по железной дороге путем постановки платформ на специальные тележки, име-
ет ряд преимуществ, основными среди которых являются следующие: 

- возможность выполнения грузовых операций без применения традиционных по-
грузочно-разгрузочных механизмов и, как следствие, снижение их стоимости; 

- возможность постановки и снятия платформ с тележек на любых площадках с по-
крытием в одном уровне с головкой рельса и соответствующим путевым развитием; 

- отсутствие необходимости использования складских площадей и экономия средств, 
связанных с хранением грузов. 

Для технико-экономической оценки возможности внедрения бимодальной техноло-
гии RailRunner был произведен анализ транспортной системы Украины и, в частности, 
железнодорожного транспорта. Учитывая то, что основными конкурентами при перевозке 
контейнерных грузов являются железнодорожный и автомобильный транспорт, выполне-
но сравнение сроков доставки и расчет стоимости перевозки грузов с использованием 
этих видов транспорта. 

Для рассмотрения перспектив применения бимодальной технологии RailRunner в 
Украине и с учетом сложившихся связей между получателями и отправителями грузов 
произведен анализ рынка перевозимых грузов, в т.ч. и экспортно-импортных. 

Оценка эффективности применения бимодальной технологии произведена путем 
сравнения стоимости перевозки 20-ти и 40-а футовых контейнеров автомобильным транс-
портом, железнодорожным (автомобильный транспорт занят на коротких участках в нача-
ле и конце перевозочного процесса) транспортом и с использованием бимодальной техно-
логии RailRunner. Технико-экономические расчеты показали следующее: 

1. Автомобильный транспорт по приведенным затратам неконкурентоспособен же-
лезнодорожному и бимодальному транспорту. 

2. Наиболее целесообразными для комбинированных перевозок в Украине являются 
маршруты, связанные с перевозками грузов из морских портов в крупные промышленные 
центры (Киев, Харьков, Днепропетровск, Донецк Луганск и др.) и обратно.  

3. Применение бимодальной технологии при перевозке контейнеров позволяет сни-
зить эксплуатационные расходы и сроки доставки грузов, однако необходимость закупки 
подвижного состава приводит к увеличению приведенных расходов по сравнению с же-
лезнодорожным транспортом на 10-20%.  

 
ЯК ПОЛІПШИТИ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ  ПРОЦЕСУ ЗАПОВНЕННЯ ВАГОНАМИ 

СОРТУВАЛЬНИХ КОЛІЙ 
 

Назаров О.А. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 

Для улучшения качества заполнения вагонами сортировочных путей за счет использования 
систем квазинепрерывного регулирования скорости вагонов нужно выполнить предварительный 
расчет, согласовав параметры системы с характером вагонопотока и местными условиями. 

 
Пошкоджуваність вагонів і вантажів через перевищення допустимої швидкості з'єд-

нання вагонів завдають збитків залізниці. Застосування системи квазінеперервного регу-
лювання швидкості відчепів на сортувальних коліях дозволяє за допомогою точкових за-
собів регулювання підтримувати швидкості відчепів в допустимих по умові з'єднання ва-
гонів межах.  
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Під час накопичування вагонів на сортувальній колії вирішують дві задачі: задачу 
якнайбільш повного заповнення колії вагонами з одного боку і задачу забезпечення безпе-
чної швидкості зіткнення відчепів з вагонами, що стоять на колії, з іншого. 

На процес накопичування вагонів впливає безліч чинників, велика частка з яких не-
керовані. А якість заповнення сортувальної колії вагонами прийнято оцінювати за ступе-
нем заповнення сортувальної колії вагонами і ймовірністю перевищення допустимої 
швидкості зіткнення вагонів, причому перший показник необхідно максимізувати, а дру-
гий мінімізувати. 

Крім того, що ці показники не повною мірою відображують якість заповнення сор-
тувальної колії вагонами, вони є суперечливими в тому сенсі, що при збільшенні уклону 
сортувальної колії і збільшенні швидкості входу відчепа на сортувальну колію поліпшу-
ється перший показник (збільшується ступінь заповнення сортувальної колії) і погіршу-
ється другий (зростає ймовірність перевищення допустимої швидкості зіткнення вагонів). 

Задача дослідження полягає в тому, щоб розробити таку схему розміщення точкових 
вагонних уповільнювачів або прискорювачів-уповільнювачів, яка забезпечувала б мініма-
льною кількістю засобів максимально повне (без вікон) заповнення вагонами сортувальної 
колії з допустимими швидкостями з'єднання. 

Для того, щоб отримати показники якості накопичення вагонів на сортувальній колії 
потрібно виконати спостереження з фіксацією швидкості зіткнення відчепів, а також дов-
жини вікон між вагонами після розпуску чергового составу і після кожного осаджування 
або підтягування вагонів. 

Провести такі спостереження технічно і організаційно дуже складно. Тому було ух-
валено рішення створити імітаційну модель накопичення вагонів на сортувальній колії. 

Модель дозволяє задавати будь-який профіль сортувальної колії, моделювати відче-
пи, моделювати швидкість входу відчепа на сортувальну колію, моделювати накопичення 
вагонів на сортувальній колії, обладнаній системою квазінеперервного регулювання 
швидкості вагонів і фіксувати показники якості процесу накопичення з урахуванням про-
штовхування вагонів черговими відчепами. 

За результатами імітаційного моделювання встановлена область допустимих рішень, 
тобто визначена передусім верхня межа області допустимих рішень задачі заповнення ва-
гонами сортувальної колії по ймовірності з'єднання відчепів з безпечною швидкістю. По-
рівнюючи всі рішення задачі на межі області допустимих рішень виділена область ефек-
тивних рішень. 

Аналізуючи отриману область ефективних рішень можна давати рекомендації про 
те, які параметри повинна мати система квазінеперервного регулювання швидкості 
відчепів. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ  
СОРТИРОВОЧНЫХ УСТРОЙСТВ 

 
Негрей В.Я., Подкопаев В.А., Пожидаев С.А. (БелГУТ, г. Гомель) 

 
Some issues and the basic directions of perfection of operating Regulations and norms of designing 

(reconstruction) of sorting devices at the stations entering into systems of formation «Prostranstvo 1520» 
of railways are examined. Researches are directed on development of base theoretical model of calculation 
and designing of the hump yards, corresponding to requirements of regulating document VSN 207-89. The 
urgency of cases in point is defined also spent within the limits of Council of Railway administrations of the 

CIS countries by work on development of compatible principles and approaches at formation of national 
specifications and technical documentation in the field of designing. 

 
Основным нормативным документом, определяющим правила и нормы проектиро-

вания (реконструкции) сортировочных устройств на сети железных дорог «Пространства 
1520» является Инструкция ВСН 207–89. При применении положений этого регламенти-
рующего документа на практике возникают проблемные вопросы, в числе которых:  

1) принципиальный подход к расчету высоты сортировочной горки, согласно кото-
рому высота горки определяется из условия обеспечения пробега «плохого» бегуна (ПБ) 
до расчетной точки «трудного» пути при неблагоприятных условиях скатывания. В то же 
время необходимо отметить, что в действующих положениях фактически допущен уход 
от этого требования, так как согласно ВСН 207–89 высота горки устанавливается как 
средневзвешенная величина из значений, определенных для каждого румба встречного 
ветра, находящегося в плоскости, перпендикулярной направлению скатывания отцепов, с 
учетом повторяемости ветров. Так как обозначенные в условии сочетания неблагоприят-
ных факторов («плохой» бегун, маршрут на «трудный» путь, низкая температура, встреч-
ный ветер наиболее неблагоприятного направления, снег) могут встретиться только в от-
дельные редкие периоды, то в большинстве случаев это приводит к завышению высоты 
горки и необходимости гасить на тормозных позициях избыточную кинетическую энер-
гию большинства отцепов. В то же время расчеты показали, что для горок малой мощно-
сти средневзвешенной высоты горки недостаточно и условие докатывания ПБ до расчет-
ной точки «трудного» пути не выполняется;  

2) требование проектирования профиля спускной части сортировочной горки как 
единого целого и обеспечение сопряжения его элементов на практике выполнить пробле-
матично, так как согласно действующей модели, контроль сопряжения выполняется толь-
ко для каждой пары смежных участков профиля, что не гарантирует гладкости сопряже-
ния одновременно всех элементов профиля и его плавности. Открытым остается вопрос и 
о величине допустимых радиусов вертикальных сопрягающих кривых для расположения в 
их пределах стрелочных переводов. В то время, как согласно ИПСУ, допускается распо-
ложение стрелочных переводов в пределах вертикальных кривых радиусом 5000 метров; 

3) проектирование энергоэффективной конструкции плана и профиля сортировоч-
ных устройств затруднено из-за, во-первых, отсутствия рекомендованных методов расчета 
и проектирования таких конструкций, позволяющих в комплексе решать задачу оптими-
зации параметров плана и профиля, технического оснащения горки по энергетическому 
критерию, и, во-вторых, фундаментальных принципов расчета высоты сортировочной 
горки, способствующих повышенным энергетическим расходам на надвиг составов на 
вершину горки и на погашение избыточной энергии груженых вагонов, образованной при 
подъеме их на расчетную высоту сортировочной горки; 

4) в используемой в настоящее время концепции горочных расчетов не учитываются 
закономерности взаимной корреляции климатических факторов (температура воздуха, 
скорость и направление ветра, влажность и др.), что не позволяет контролировать влияние 
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этих параметров на расчетные значения в должной мере.  
Из выше сказанного следует, что в настоящее время необходимы и ведутся в раз-

личных организациях исследования по развитию действующих положений по проектиро-
ванию сортировочных устройств, и, в первую очередь сортировочных горок. Результаты 
этих исследований могут быть включены в Проект единого регламентирующего докумен-
та по проектированию (реконструкции) сортировочных устройств на сети железных дорог 
«Пространства 1520».  

Предлагается систематизировать проводимые исследования по следующим направ-
лениям: 1) с развитием технических средств, используемых на сортировочных горках, в 
т.ч. при внедрении устройств спутниковой навигации, позволяющих определять коорди-
наты расположенных на станции вагонов и локомотивов, АСУ и автоматизированных сис-
тем регулирования скоростей скатывания отцепов с горки, необходим переход на новые 
подходы к расчету высоты сортировочной горки, например, основанные на принципе ус-
корения «плохих» и замедления «очень хороших» бегунов. При этом в этих расчетах це-
лесообразно учитывать не только действие встречных ветров, румбы которых находятся в 
плоскости, перпендикулярной направлению роспуска, но не являются преобладающими, а 
также и действие преобладающих ветров в том или ином районе местности в холодной 
период, направление которых совпадает с направлением роспуска;  

2) для горок малой мощности необходим пересмотр величины нормированного от-
клонения высоты горки от ее среднего значения. Так, предлагается при длине расчетного 
участка горки малой мощности более 250 метров применять меру отклонения, равной 
1.75, что соответствует 3σ, а при меньшей длине – 1.5 (2σ). Кроме того, работа сил сопро-
тивления снега и инея должна быть учтена в расчетах высоты горки малой мощности при 
длине участка пути, на котором рассматривается действие этих сил, превышающем 140 
метров и не учитываться при меньшей длине данного участка пути; 

3) при проектировании продольного профиля сортировочных горок, представлении 
его как единого целого, для проверки гладкости сопряжения элементов профиля хорошие 
результаты дает применение сплайновых методов, разрабатываемых на основе кубических 
сплайнов дефекта первого порядка, как наиболее гладкой функции, рациональных сплай-
нов и других сплайн-функций. Появляется возможность проектировать профиль с улуч-
шенными эксплуатационными характеристиками, повысить уровень безопасности роспус-
ка, а также эффективно автоматизировать трудоемкие расчеты; 

4) установление закономерностей взаимной корреляции различных климатических 
факторов, прямо влияющих на высоту сортировочных устройств и другие параметры;  

5) разработка комплексных методов расчета и оптимизации параметров конструкций 
сортировочных горок по приведенным расходам, обеспечивающих ресурсоэффективные 
режимы их работы, уменьшение эксплуатационных расходов при расформировании со-
ставов. При этом наиболее сложным и важным моментом является оценка энергетических 
затрат на маневровые операции, так как необходимо создавать математическую модель 
движения маневрового состава, наиболее полно соответствующую реальным условиям с 
учетом непрерывно меняющихся плана и профиля пути, конструкции стрелочной горло-
вины, метеорологии. Решение данной задачи возможно на основе тяговых расчетов и чис-
ленного интегрирования дифференциального уравнения движения с учетом вероятност-
ной природы действия сил сопротивлений движению, нелинейной конструкции профиля 
пути, состоящего из элементов с вертикальными кривыми переменного радиуса, влияния 
аэродинамики состава на сопротивление движению, нелинейной аппроксимации тяговых 
характеристик маневровых локомотивов и учета их износа, метеорологических условий.  
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ОСОБЕННОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ СОРТИРОВОЧНЫХ ГОРОК 
МАЛОЙ МОЩНОСТИ 

 
Негрей В.Я., Пожидаев С.А., Филатов Е.А. (БелГУТ, г. Гомель) 

 
Большинство проектов эксплуатируемых сортировочных горок малой мощности на 

железных дорогах «Пространства 1520» разрабатывались в тот период, когда железнодо-
рожный транспорт функционировал в совершенно иных экономических условиях. Вопросы 
совершенствования методик определения оптимальных параметров технического оснаще-
ния этих горок по экономическим критериям в наше время приобретают первостепенное 
значение, так как объёмы выполняемой на них работы весьма существенны. Так, на Бело-
русской железной дороге в настоящее время функционирует 28 сортировочных горок, 18 
из которых являются немеханизированными горками малой мощности с объёмом перера-
ботки 600-1500 вагонов в сутки. Оптимизация параметров конструкций, обеспечивающая 
ресурсоэффективные режимы работы этих сортировочных горок, имеет важное значение 
для повышения эффективности перевозочного процесса, сокращения эксплуатационных 
расходов. Автоматизация расчетов делает возможным актуализировать оптимизацию. 

Одним из основных параметров конструкции сортировочной горки, во многом опре-
деляющим её конструкцию и техническое оснащение, является высота. При увеличении вы-
соты сортировочной горки увеличиваются затраты на переустройство земляного полотна, 
мощность тормозных средств, а также энергетические затраты на надвиг составов на горку 
и работу тормозных средств. Однако при этом сокращаются расходы, связанные с осажива-
нием и подтягиванием вагонов в сортировочном парке и, следовательно, расходы на манев-
ровую работу. Выбор высоты горки, таким образом, сводится к нахождению варианта с ми-
нимальными приведенными годовыми расходами.  

Задаваясь определенным интервалом в пределах от минимальной расчётной высоты 
горки до её максимального конструктивного значения, разрабатываются различные вариан-
ты технического оснащения сортировочной горки. При этом следует учитывать, что при по-
вышении высоты горки увеличивается её перерабатывающая способность и ускоряется 
продвижение перерабатываемого вагонопотока, что является важным фактором в пользу 
повышения высоты горки, но оно должно быть тщательно обосновано. 

Капитальные вложения на переустройство горки по варианту конструкции включают 
расходы на сооружение земляного полотна, на увеличение мощности тормозных средств и 
затраты на локомотивы.  

Расходы на сооружение земляного полотна зависят от объёмов земляных работ. Ос-
новным методом определения объемов земляных масс, расчета геометрических параметров 
поперечного очертания земляного полотна в необходимых сечениях является метод попе-
речных профилей. При автоматизированном построении поперечных профилей земляного 
полотна появляется возможность учитывать большое количество факторов, наиболее зна-
чимыми из которых являются: рельеф местности; инженерно-геологические данные; метео-
рологические особенности района; условия заносимости железнодорожных путей снегом 
или песком. Кроме того, следует учесть, что эксплуатируемые горки в большинстве случаев 
имеют не эффективную конструкцию профиля с точки зрения энергосбережения в процессе 
переработки вагонопотоков. Необходимо в комплексе решать проблему оптимизации по 
энергетическим критериям как профиля, так и плана, технического оснащения горки, пара-
метры которых определяют очертание земляного полотна и затраты на его реконструкцию.  

Особенностью расчёта капитальных затрат на тормозные средства для немеханизиро-
ванных сортировочных горок является то, что величина этих расходов в большинстве слу-
чаев оказывает существенное влияние на величину общих расходов по варианту реконст-
рукции. Это связано с тем, что повышение высоты горки вызывает необходимость не толь-
ко увеличения мощности тормозных средств, но и, как правило, увеличивает скорость входа 
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на горочную тормозную позицию, которая существенно ограничена для башмачных тор-
мозных позиций (3,5-4,5 м/с). Это приводит к механизации как минимум данной тормозной 
позиции. Более того, учитывая сложность и опасность труда регулировщиков скорости 
движения отцепов, механизация тормозных позиций должна рассматриваться с позиций по-
вышения безопасности и снижения напряженности труда работников станции, а не только 
по экономическим критериям. Выполненные расчеты показали, что капитальные вложения 
на переоснащение немеханизированной горки составляют около 90 % всех капитальных 
вложений. На механизированных сортировочных горках капитальные затраты на тормозные 
средства не столь существенны.  

Затраты на локомотивы для осаживания в сортировочном парке учитывают потреб-
ность в локомотивах и их стоимость. Потребность в локомотивах изменяется, главным об-
разом, в зависимости от объёма работы по осаживанию вагонов в сортировочном парке. Для 
расчета объёма работы по осаживанию необходимо определить среднее количество ваго-
нов, после накопления которых на сортировочном пути требуется осаживание. Длина этой 
группы вагонов, называемая длиной осаживаемой группы, зависит от дальности пробега 
отцепов и порядка их скатывания с горки, в определении которых и состоит основная слож-
ность расчёта. Появление отцепа с тем или иным сопротивлением движению и, следова-
тельно, с той или иной дальностью пробега случайно, поэтому и длина осаживаемой группы 
является средней случайных величин, определяемая на основе вероятностного подхода. Эта 
величина зависит от разности дальностей пробега массовых и плохих бегунов. Для выпол-
нения трудоемких расчетов по определению дальностей пробега расчетных бегунов целесо-
образно использовать данные моделирования работы горки при различных значениях ее 
высоты с помощью разработанного программного обеспечения. При этом получают значе-
ния остаточной энергии бегунов в расчетных точках сортировочных путей, на основе кото-
рой с учетом действия сил сопротивлений движению и уклонов элементов профиля сорти-
ровочных путей определяется величина пробега расчетных бегунов. Кроме того, объёмы 
работы по осаживанию вагонов в сортировочном парке существенно зависят от климатиче-
ских условий и должны определяться для каждого характерного периода отдельно.  

Суммарные эксплуатационные расходы по вариантам конструкции горки состоят из 
расходов, связанных с подачей составов на горб горки и роспуском, с эксплуатацией тор-
мозных средств, их содержанием и расходов на маневровую работу по осаживанию вагонов.  

Расходы на маневровую работу по осаживанию вагонов в сортировочном парке, как и 
затраты на локомотивы, зависят от объёмов работы по осаживанию вагонов, особенности 
определения которых рассмотрены выше.  

Для немеханизированных сортировочных горок необходимо учитывать содержание 
штата регулировщиков скорости движения отцепов, а также износ тормозных башмаков. 
При этом годовые затраты на содержание штата регулировщиков скорости соизмеримы с 
приведенными годовыми затратами на механизацию тормозных позиций и в некоторых 
случаях могут даже превышать их, что говорит в пользу механизации таких горок. Для ме-
ханизированных тормозных позиций учитывается дополнительный расход сжатого воздуха 
для погашения избыточной энергии замедлителями и соответствующая величина расходов.  

Как показали расчеты и результаты моделирования работы горок, в структуре экс-
плуатационных расходов основную долю занимают расходы на производство сжатого воз-
духа (около 50 %) и осаживание вагонов в сортировочном парке (около 40 %). На надвиг и 
роспуск составов приходится около 10 % эксплуатационных расходов. Для немеханизиро-
ванных горок содержание штата регулировщиков скоростей движения отцепов составляет 
60 % от общих затрат.  
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ЗБІЛЬШЕННЯ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО НАПРЯМКУ ПРИ 
УМОВАХ ШВИДКІСНОГО РУХУ ПОЇЗДІВ 

 
Папахов О.Ю. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 

 
Збільшення швидкості руху пасажирських поїздів до 200 км/год та вантажних поїз-

дів до 160 км/год при виконанні  вимог сигналів автоблокування теоретично дозволяють 
отримувати на вантажонапружених напрямках двохколійних ліній міжпоїздні інтервали 
від 5 до 6 хвилин, що є найбільш ефективним способом збільшення пропускної спромож-
ності напрямку. Однак навіть при паралельних графіках руху очікуваного зниження інтер-
валу не відбувається. 

Метою дослідження є розробка пропозиції до скорочення витрат на розгін та зупин-
ку поїздів, які знаходяться під обгоном та підвищення пропускної спроможності напрямку 
за рахунок підвищення коефіцієнта швидкості вантажного поїзда. 

Практика показала, що із-за впливу режимів слідування поїздів один за одним реалі-
змі інтервали на перегонах помітно перевищують розрахункові, найжорсткіше обмежують 
міжпоїздний інтервал умови входу поїздів на технічні станції.  

При русі поїздів «під зелений вогонь» з розмежуванням трьома блок-ділянками дов-
жина останніх залежить від заданого мінімального міжпоїздного інтервалу. При цьому 
блок-ділянки мають бути ідентичними за часом ходу. Кількість сигналів автоблокування 
при зменшені інтервалу збільшується. Практично по одній і тій ж ділянці різні поїзди слі-
дують з різним часом ходу. 

Довжина двох  суміжних блок-ділянок повинна бути не менш довжини розрахунко-
вого гальмового путі поїзда, визначеного для даної ділянки колії при службовому гальму-
ванні з максимальною швидкістю, а для кожного з них – не менш відстані, на якій швид-
кість поїзда знижується до необхідної для прослідування світлофору з жовтим вогнем. 

Під час обгону вантажних поїздів пасажирськими, вантажний поїзд необхідно зупи-
нити на станції, що приводить до значних витрат на зупинку та розгін поїзда, та при збі-
льшенні коефіцієнта використання пропускної спроможності - збільшує їх і доводить до 
значних  витрати. 

Коефіцієнта швидкості вантажного поїзда залежить, в свою чергу, від кількості зу-
пинок під обгоном. Проведеними дослідженнями виявлено, що для підвищення коефіцієн-
та швидкості вантажного поїзда необхідно скоротити кількість його зупинок та таким чи-
ном,  впливати на період руху пари поїздів на графіку. 

На розглянутому двохколіному напрямку перевезення довжиною 180 кілометрів між 
станціями Нижньодніпровськ-Вузол та П’ятихатки існує трьох коліна ділянка між станці-
ями Дніпропетровськ та Сухачівка. На цій ділянці рух вантажних поїздів під обгоном про-
водиться без зупинки вантажного поїзда, що скорочує витрати на розгін та уповільнення і 
підвищує коефіцієнт швидкості вантажного поїзда. 

Відстань між проміжними станціями напрямку 8 – 17 кілометрів. Рекомендовано на 
розглянутому напрямку з’єднати деякі проміжні станції між собою третьою колією через 
40 – 50 кілометрів, та використовувати обгін пасажирським поїздом вантажного поїзда, 
який знаходиться у стані руху зі швидкістю до 40 км/год. 

Таким чином введення на напрямку Нижньодніпровськ-Вузол - П’ятихатки додатко-
вих трьох трьохколійних вставок зменшить кількість обгонів вантажних поїздів пасажир-
ськими на 26 %, зменшить кількість зупинок вантажних поїздів під обгонами на 70 % та 
скоротить витрати, пов’язані з розгоном і уповільненням вантажних поїздів. 
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АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ ПРОВІЗНОЇ ПЛАТИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ РІЗНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕВЕЗЕННЯ СИРОВИНИ ДЛЯ МЕТАЛУРГІЙНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

Папахов О.Ю., Лашков О.В., Коцар О.А.  
(ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 

 
One of the main conditions of entering of the effective operative control over  the technological proc-

ess of railway transportations is on-line setting of transporting payment for load that’s transporting with 
using the means of calculating technical. That’s why, working out of  the algorithm of setting of resources  

for metallurgical industry is actual practical task. 
 
Чорна металургія відрізняється величезними масштабами використання сировинних, 

паливних і водних ресурсів і ставиться до галузей, що найбільше залежать від ритмічності 
і потужності роботи транспорту. 

В умовах ринкової економіки транспортна складова в загальних витратах на вироб-
ництво і реалізацію металопродукції становить значну величну. За розрахунками 
економістів частка транспортних витрат коливається від 15 до 25 %. 

Зростання прибутку, як головної мети економічної діяльності, вирішальним образом 
змінили значення транспортних витрат у витратах на виробництво металопродукції. Ціни 
на сировину, паливо, напівфабрикати і готову продукцію в металургії, а також тарифи 
конкуруючих між собою транспортних організацій під впливом ринкових ситуацій 
змінили звичні транспортні схеми і способи доставки споживачам товарів, 

Методика математичного моделювання транспортного процесу складається з 
наступної послідовності дій: 

- вибір факторів (змінних) моделі, зміна яких оказує найбільш істотний вплив на транс-
портний процес, який досліджується або управляється; 

- виявлення найбільш істотних обмежень, яким повинен задовольняти транспортний 
процес, математичний опис цих обмежень у вигляді функціональних залежностей від зміни 
значень змінних моделі. Сукупність цих залежностей створює систему обмежень 
математичної моделі; 

- визначення кількісних значень кожного виду обмежень, наприклад, розмірів 
запасів ресурсів, необхідних для реалізації транспортного процесу; 

- вибір цілі транспортного процесу – критерію його ефективності; 
- визначення функціональної залежності критерію ефективності транспортного 

процесу від зміни його параметрів (змінних моделі); 
- спрощення отриманої математичної моделі; 
- вибір обчислювального методу рішення, який забезпечує знаходження оптимально-

го рішення за найменшу кількість ітерацій. Вибір методу визначається видом математичної 
моделі. Для складних типів моделей застосовують спеціальні методи оптимізації; 

- виконання розрахунків на моделі; дослідження моделі і застосування 
 результатів розрахунків для управління транспортним процесом. 

Однією з основних умов впровадження ефективного оперативного управління 
технологічним процесом залізничних перевезень є миттєвий (on line) розрахунок провізної 
плати за перевезення вантажу з використанням засобів обчислювальної техніки. Таким 
чином, розробка алгоритму розрахунку провізної плати для перевезень сировини для 
металургійної промисловості є актуальним практичним завданням. 
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ОПЕРАТИВНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВАГОНОПОТОКІВ НА ПОЛІГОНІ ЗАЛІЗНИЦІ 
 
Папахов О.Ю., Логвінов О.М., Окороков А.М. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 

 
Рассматривается возможность усовершенствования системы корректировки плана формирова-

ния грузовых поездов на период менее того, на который действует нормативный, а также оцени-
вать стойкость действующего плана формирования на основе информации про мощности коррес-

понденций вагонопотоков. 
 

Система оперативної організації вагонопотоків на полігоні повинна перш за все за-
безпечувати виконання основних показників перевізного процесу: прискорення обороту 
вагону, підвищення продуктивності локомотивів, зниження витрат на переробку вагоно-
потоків по станціях, скорочення термінів доставки вантажів споживачам та ін. 

Це загальне завдання зумовлює необхідність складання гнучкіших планів, що дозво-
ляють шляхом оперативного втручання впливати на систему перевізного процесу з тим, 
щоб транспортні витрати залізниць знижувалися. 

Актуальність даної проблеми полягає в тому, що на більшій частині залізниць через 
нерівномірність надходження вагонів на станції по періодах доби, а також завдяки внут-
рішньомісячній нерівномірності деякі станції в окремі моменти часу стають переобтяже-
ними, що в свою чергу негативно впливає на роботу інших підрозділів залізничного 
транспорту. 

Велика інтенсивність перевізного процесу призводить до того, що за обмежений час 
необхідно розрахувати якнайкращий варіант організації вагонопотоків на полігоні заліз-
ниці, враховуючи численні обмеження, об'єктивні і суб'єктивні чинники.  

В сучасних умовах залізничні підрозділи набувають деякої самостійності, що дозво-
ляє значною мірою визначати свої доходи виходячи з попиту на транспортну продукцію, а 
також якості виконання замовлення, знаходиться в прямій залежності від маршрутизації 
перевезень і плану формування поїздів.  

Діяльність залізниць в конкурентному середовищі висуває нові вимоги до перевізно-
го процесу, введення логістичних технологій що полягають не тільки в об'ємах переве-
зень, але і в термінах доставки вантажів споживачам (“точно в строк”). 

Запропонована методика інформаційного забезпечення завдання організації вагоно-
потоків в умовах функціонування АСК ВП УЗ дозволяє на підставі отриманої інформації 
про потужності кореспонденції вагонопотоків оцінювати стійкість діючого внутрішньоза-
лізничного плану формування поїздів і проводити при необхідності його корегування в 
періоди, менше тих, на які діє нормативний. 

При розробці нормативного плану формування поїздів на рівні залізниці, слід одно-
часно встановлювати варіанти корегування і умови їх застосування. При цьому в норма-
тивному плані слід визначати призначення поїздів, які не підлягають зміні протягом всьо-
го періоду дії плану формування і його стабільне ядро, а також групу регульованих при-
значень поїздів, яка може піддаватися оперативному корегуванню. 

План формування поїздів потребує корегування: 
- при зменшенні або збільшенні потужності кореспонденції вагонопотоків, а також 

при зміні порядку напряму вагонопотоків, що викликає необхідність перерозподілу сорту-
вальної роботи із більш завантажених на менш завантажені станції; 

- при реконструкції окремих ліній або станцій - на період виконання робіт. 
Контроль і облік порушень плану формування поїздів є одним з найважливіших за-

вдань оперативного управління вагонопотоками. Своєчасне виявлення порушень, систе-
матизація і аналіз причин, що їх викликають, є основою для прийняття рішень і проведен-
ня певних заходів щодо недопущення  вказаних порушень в подальшій роботі. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧО-
МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ З ЗАЛІЗНИЦЕЮ  

 
Папахов О.Ю., Логвінова Н.О. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 

 
Якісні зміни системи автоматизованого управління, що відбуваються зараз, на заліз-

ничному транспорті необхідно супроводжувати настільки ж радикальними змінами в тех-
нології організації перевезень.  

Технологію перевезення вантажів підприємств гірничо-металургійного комплексу по 
твердому графіку руху поїздів на залізницях України в умовах функціонування системи 
АСК ВП УЗ, її технічні можливості дозволяють разом з достовірною і деталізованою звіт-
ністю використовувати дані про хід перевезень, про наміри і плани вантажовідправників. 

В умовах переходу до твердого графіка руху поїздів підприємств гірничо-
металургійного комплексу на основі інформації, що отримується від вантажовідправника, 
залізничники повинні формувати звідне замовлення на майбутню добу і передавати його 
диспетчерові по місцевій роботі. Він складає план місцевої роботи, який служить як вихі-
дні дані для розрахунку плану поеїздоутворення (разом з планами пропуску поїздів по ді-
лянках). В результаті розрахунку цього плану поїзний диспетчер і диспетчер по місцевій 
роботі отримують інформацію про неповновагі та неповноскладні «нитки», які можуть 
бути доповнені за рахунок додаткового оперативного управління навантаженням. 

Дотримання твердого графіка руху вантажних поїздів дозволить оптимізувати робо-
ту локомотивних бригад і стане основним критерієм оцінки якості експлуатаційної діяль-
ності працівників, пов'язаних із забезпеченням процесів перевезень. Нова система управ-
ління дозволить коректувати навантаження з таким розрахунком, аби передбачені графі-
ком поїзди були повновагими (повноскладові). Коректування плану формування на основі 
оперативної інформації про планований час прибуття поїздів за допомогою комп'ютерів 
дозволить економити експлуатаційні витрати і ефективно регулювати поїздоутворення. 
Для прискорення формування можна буде доповнювати склади до норми місцевими і по-
рожніми вагонами, слідуючими в одному напрямку, формувати вантажні поїзди з попут-
них вагонів, приймати інші оперативні заходи.  

Запропонована технологія дає можливість збільшити кількість твердих «ниток», оп-
тимально розподілити вагони між ними з врахуванням обмежень по довжині і масі скла-
дів, часу доставки і ряду інших параметрів. Додаткові обмеження можуть бути введені для 
задоволення погодженого з відправником терміну відправлення вантажу, часу прибуття 
його на станцію призначення, швидкості доставки.  

Така схема роботи дозволить збільшити прибутковість залізниці за рахунок адаптації 
графіка до заданих обсягів перевезень. 

 
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТРАНСПОРТНО-МИТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ 

ТА НІМЕЧЧИНИ 
 
Пасічник А.М., Кравчук С.С. (АМСУ), Музикіна Г.І. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 

 
In the work the comparative analysis of transport and customs infrastructure of Ukraine and 

Germany and the elements providing performance of storage operations of export and import car traffic 
volumes is carried out. 

 
Транспортно-митна інфраструктура (ТМІ) є складовою частиною системи управлін-

ня міжнародними перевезеннями що взаємодіє з іншими учасниками процесу переміщен-
ня експортно-імпортного вантажопотоку, а за своєю суттю є одним із основних структур-
них елементів транспортно-логістичного центру (ТЛЦ). Аналізуючи нормативно-правову 
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базу функціонування об’єктів транспортно-митної інфраструктури, можна зазначити, що 
існує певна кількість варіантів їх впровадження та розвитку в рамках ТЛЦ як в Україні так 
і в Німеччині.  

Найбільш широкі можливості функціонального забезпечення транспортно-митної 
діяльності в Україні мають вантажно-митні комплекси (ВМК), які реалізовують більшість 
операцій властивих ТЛЦ. Елементи, що забезпечують виконання вантажних та складських 
операцій: склади тимчасового зберігання (СТЗ), митні ліцензійні склади (МЛС), склади 
митниці. Розрізняють митні ліцензійні склади відкритого типу, на яких зберігаються това-
ри будь-якого товаровласника, а на митних складах закритого типу - лише власника мит-
ного складу. На складі митниці може здійснюватися як тимчасове зберігання товарів і 
транспортних засобів, так і зберігання товарів у режимі митного складу. Кожна із наведе-
них структурних одиниць може входити до складу ТЛЦ у комплексі із іншими об’єктами, 
а також як самостійна ланка. В роботі проаналізовано законодавчі, нормативні та техноло-
гічні вимоги щодо функціонування зазначених об’єктів. 

В Німеччині розрізняють наступні види митних складів - загального користування 
типи A, В та F, та приватні митні склади (тип С, D та Е).  

Митні склади загального користування  типу А та В можуть створюватись 
учасниками зовнішньоекономічної діяльності. На складах типу А відповідальність за 
дотриманням правил зберігання покладається на власника складу, а за операції з товаром 
на вантажовласника. При роботі митного складу за типом В вся відповідальність 
покладається на власника складу. Митний склад типу F створюється та обслуговується 
митним управлінням. Митні склади типів А, С, D, можуть використовуватись також для 
тимчасового зберігання товарів. 

У роботі проведено порівняльний аналіз транспортно-митної інфраструктури Украї-
ни і Німеччини та елементів, що забезпечують виконання складських операцій з експорт-
но-імпортними вантажопотоками. 

 
ПЕРСПЕКТИВИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В 

ПЕРІОД ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 
 

Письменний Є.О., Скогарєв І.Є., Кобозєв А.Я., Гергель Н.О.  
(ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 

 
Залізничний транспорт України - одна з основних складових виробничої інфраструк-

тури економіки України - знаходиться в кризовому стані, що обумовлено загальною кри-
зою економіки країни, різким спадом виробництва, життєвого рівня населення. 

Аналіз показує, що за останні роки значно прискорився процес технічного та мора-
льного старіння вагонного і локомотивного парків. Найгірше становище склалося з пар-
ком пасажирського рухомого складу, особливо для приміського сполучення, який не тіль-
ки має 70% зношення, але й за своєю кількістю спроможний забезпечити попит на ці пе-
ревезення лише на 80%. Відпрацювали нормативний строк служби і підлягають списанню 
60% інвентарного парку пасажирських електровозів і 65% вантажних електровозів постій-
ного струму. Парк вантажних вагонів кількісно достатній для забезпечення потреб в пере-
везеннях, але його структура не відповідає сучасному попиту, що викликає потребу в по-
повненні парку окремих типів вагонів. 

Вирішення завдань реструктуризації, подальшого розвитку залізничного транспорту 
в нових економічних умовах вимагає глибоких наукових досліджень, конструкторсько-
технологічних та проектних розробок в економічному та техніко-технологічному аспек-
тах.  

Перспектива розвитку залізничного транспорту України полягає у реструктуризації 
галузі  та  розглядається як пов'язана система реформ, яка охоплює принципові перетво-
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рення в сферах: організаційних структур, майнових відносин, інвестиційно-
модернізаційній, технологічній, фінансово-економічній, соціально-кадровій, законодавчій. 
Основними цілями реструктуризації є: 

- створення орієнтованої на споживача гнучкої та економічної системи управління, 
сприйнятливої до технічного прогресу та здатної до збереження і зміцнення позицій заліз-
ничного транспорту України на внутрішньому і міжнародних транспортних ринках; 

- збільшення доходів залізниць за рахунок залучення додаткових вантажопотоків, 
збільшення обсягів та підвищення якості послуг; 

- приведення основних фондів, трудових і матеріальних ресурсів у відповідність з 
потребами економіки і населення в перевезеннях, скорочення витрат шляхом впроваджен-
ня протизатратного механізму в усіх ланках господарства, ліквідації збиткових та низько-
рентабельних видів діяльності, виділення зі складу залізничного транспорту непрофільних 
виробництв та підприємств, які не входять до сфери основної діяльності; 

- модернізація рухомого складу та інфраструктури залізничного транспорту, його 
технологічне переоснащення, досягнення на цій основі високої економічної ефективності 
виробництва, сучасних рівнів споживчих стандартів, інтеграції залізниць у європейські 
транспорту систему; 

- удосконалення економічних відносин залізничного транспорту із споживачами йо-
го послуг, суміжними видами транспорту, державою, регіонами, а також внутрігалузевих 
стосунків на ринкових принципах 

- впровадження нових сучасних інформаційних технологій в транспортній галузі, що 
дасть можливість підвищити пасажиро- та товарообіг а також підвищить рівень безпеки 
на транспорті. 

 
КОЛЕБАНИЯ ВАГОНОВ НА ТОРМОЗНОЙ ПОЗИЦИИ СОРТИРОВОЧНОЙ ГОРКИ 

 
Сергеев Д.А., Сергеев А.Д., Гаврилов П.Л.  

(Рижский технический университет, Латвия) 
 

The work contains a theoretical studying of freight cars vibrations while a group of the freight cars are 
under braking on a moderator-coolant. The purpose is to discover possible reasons of derailment. The 

corresponding analytical description is presented. 
 
Как показывает статистика, на Латвийской железной дороге при производстве ма-

невровых работ на станциях имело место 66% от общего количества зарегистрированных 
за последние 10 лет сходов, при роспуске вагонов с горки – 24 %, при ремонтах пути – 6%, 
на перегонах между станциями – 4%.  

Сходы вагонов на сортировочной станциях при роспуске вагонов с горки приводят к 
задержкам по своевременному формированию и отправлению поездов, а также к расходам 
связанным с повреждениями грузов, с ремонтом подвижного состава и пути. Общеприня-
той точки зрения на причины возникновения подобного рода аварий на сегодняшний день 
в специальной литературе нет. 

Опыт эксплуатации сортировочных горок дает достаточно веские основания предпо-
ложить, что к возрастанию вероятности схода колесной пары с рельсов приводит обез-
груживание рессорных комплектов грузовых вагонов, возникающее в результате их коле-
баний, индуцированных, например, торможением группы вагонов в процессе формирова-
ния состава. Действительно, у находящихся в состоянии равновесия вагонов все их амор-
тизаторы оказываются поджатыми в результате действия сил тяжести.  

В работе исследуется колебательная динамика цепочки, состоящей из четырех под-
рессоренных инерционных твердых тел. Первое и последнее тела цепочки моделируют 
свойства головной и хвостовой части железнодорожного состава. Расположенные между 
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ними элементы входят в состав так называемого аварийного звена, динамические особен-
ности поведения которого и представляют главную цель исследования. 

Рассматриваемое движение всех инерционных элементов цепочки, моделирующей 
железнодорожный состав, предполагается происходящим в плоскости единичных векто-
ров ф и k . Для упрощения считается, что первый и последний инерционные элементы це-
почки лишены возможности любых вертикальных перемещений. Для этого достаточно 
считать, что они подрессорены бесконечно жесткими амортизаторами.  

Предполагается, что поведение такой модели железнодорожного состава в состоя-
нии указать на наиболее вероятные и достаточно устойчиво воспроизводящиеся в реаль-
ности причины схода колесной пары с рельсов одного из вагонов поезда.  

Для вывода дифференциальных уравнений движения применим уравнения Лагранжа 
II-го рода. Используемая „плоская” расчетная схема отвечает механической системе с 
двумя степенями свободы. Этими степенями свободы являются 01 uq =  - „продольная” ко-
ордината головного вагона, и координата 12 ϕ=q , характеризующая угол поворота первого 
из вагонов аварийного звена вокруг орта n . При построении уравнений движения в соот-
ветствие с данной расчетной схемой, рессоры будем считать безынерционными элемента-
ми. 

Решение задачи Коши для полученной выше системы двух дифференциальных 
уравнений нетрудно выполнить средствами пакета MathCad. При этом достаточно удобно 
сравнивать между собой особенности поведения систем, у которых варьируются такие па-
раметры, как длина отцепа, скорость вхождения отцепа на замедлитель, типы и модели 
грузовых вагонов и их загруженность. Определялись максимальные амплитуды колебаний 
вагонов аварийного звена для отцепов, состоящих из четырех, шести и десяти вагонов. 
Рассматривались ситуации, когда скорость вхождения отцепа на замедлитель составляла 
15, 20 и 25 км/ч. 

Результаты исследований позволяют проследить, какие параметры грузовых вагонов 
и каким образом влияют на особенности их колебаний. Полученную информацию пред-
полагается использовать для практических рекомендаций по выбору режима торможения 
отцепов, приемлемого с точки зрения безопасности.  

 
ВОПРОСЫ ИЗМЕНЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРУЗОВОЙ АВТОТРАНСПОРТНОЙ 
СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕМЕННОГО ХАРАКТЕРА СПРОСА НА ПЕРЕВОЗКИ 

 
Смирнова О.Ю.  

(Институт Транспорта Тюменского государственного нефтегазового университета) 
 
В условиях планово-распределительной экономики государственные автотранспорт-

ные предприятия заранее знали свои объемы и корреспонденцию перевозок, а спрос ста-
бильно превышал предложение по грузовым перевозкам. В условиях рыночной экономики 
классические методы организации и управления перевозочным процессом в полной мере 
не работают. Важнейшим фактором рыночного успеха предприятия является соответствие 
внутренней среды постоянно меняющимся требованиям рынка (внешней среды).  

Инвариантный научный инструментарий адекватный рыночным условиям хозяйст-
вования для преодоления такого противоречия недостаточно разработан, что приводит 
упущениям в конкурентной борьбе и, в конечном счете, к снижению эффективности 
транспортного процесса. Вследствие чего появляется необходимость в практически необ-
ходимом и теоретически значимом исследовании в области эффективном функциониро-
вания грузовых автотранспортных систем в условиях рынка. Эффективность любой дея-
тельности принято выражать с помощью отношения результата к затратам, обуславли-
вающим этот результат.  
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В практической деятельности на автомобильном транспорте используются несколь-
ко производственных показателей: объем перевозок, измеряемый тоннами, грузооборот, 
измеряемый тонно-километрами, скорость доставки. В условиях современной рыночной 
экономики рассматривать подходы к оценке эффективности автотранспортной системы 
без учета экономических показателей не представляется корректным, и себестоимость пе-
ревозок необходимо рассматривать в ряду наиболее существенных показателей эффек-
тивности.  

Согласно пространственно-временной концепции функционирования сложных сис-
тем в научной школе Л. Г. Резника, эффективность автотранспортной системы формиру-
ется с учетом уровня приспособленности к фактическим условиям эксплуатации. С целью 
исследования эффективности необходимо раскрыть механизм формирования эффективно-
сти грузовых автотранспортных систем в рыночных условиях с учетом уровня их приспо-
собленности к переменному характеру спроса на перевозки, что в свою очередь позволит 
выявить количественные закономерности, являющиеся основой для научного подхода к 
решению заявленной проблемы исследования. Дефиниция термина приспособленность 
сформулирована как свойство системы сохранять на номинальном уровне показатели эф-
фективности при переменном характере отклонений условий внешней среды от стандарт-
ных.  

Стандартными условиями для грузовой автотранспортной системы является полное 
использование потенциальных провозных возможностей с определенным соотношением 
постоянных и переменных затрат в текущий интервал времени при определенных рыноч-
ных ценах. В таких условиях показатель эффективности будет имеет плановое или номи-
нальное значение. Отклонение фактических условий эксплуатации характеризуется пере-
менным характером рыночного спроса, когда провозные возможности невостребованы 
частично или полностью, а показатель эффективности является фактически реализован-
ным и будет ниже номинального. Степень влияния переменного характера спроса на эф-
фективность грузовой автотранспортной системы будет зависеть от уровня приспособ-
ленности к таким условиям. Вышеуказанные положения раскрывают механизм формиро-
вания приспособленности грузовой автотранспортной системы, разработанный посредст-
вом реализации пространственно-временного подхода. 

Поддержание высокого уровня приспособленности в условиях переменного характе-
ра спроса на грузовые перевозки повлечет за собой дополнительный расход материальных 
ресурсов, что приводит к необходимости решения задачи оптимизации с учетом ограни-
чения – установления наилучшего соответствия между системой и окружением. Задача 
управления приспособленностью – свести к минимуму такие потери путем регулирования 
соотношения переменных и постоянных затрат и определения рациональных провозных 
возможностей с окончательным решением о составе и структуре парка подвижного соста-
ва.  

 
СУПЕРЕЧНОСТІ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ 

 
Сущенко Р.В. (КПУ, м. Запоріжжя) 

 
Basic directions of system-oriented state regulation of the development of railway transport are 

analyzed. 
 
Розвиток залізничної галузі України відбувається під впливом природних ресурсів, 

політичних, економічних, географічних, ресурсних, науково-технічних та інших факторів. 
З іншого боку, існують суб’єктивні фактори впливу, які покликані регулювати процес 
розвитку, оперативно здійснювати корекцію, перегляд заходів, спрямованих на розвиток 
залізничної галузі, включаючи врахування впливу зовнішнього середовища та інтересів 
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споживачів транспортних послуг. Цей суб’єктивний фактор відносять до державного ре-
гулювання розвитку залізничної галузі. Звідси - перша суперечність розвитку залізнично-
го транспорту: між високим ступенем мінливості сучасного світу, який характеризується 
багатьма дослідниками непередбаченістю майбутнього, невизначеністю, недостовірністю 
прогнозів, постійною зміною цілей, та зовнішніми умовами, що характеризуються відсут-
ністю науково обґрунтованих механізмів оперативної адаптації до нових умов, обґрунту-
ванням реальних завдань, формуванням відповідних програм і планів розвитку залізнич-
ної галузі. 

Поширення глобальної ринкової економіки на всі регіони світу, тенденція загальної 
глобалізації економіки вимагають таких управлінських рішень в державному регулюванні 
розвитку транспортної системи, які «перетинають національні політичні кордони» 
(І.Радзієвський). Внаслідок – друга суперечність – між процесом глобалізації управління 
залізничною сферою та застарілим традиційним економічним мисленням сучасних керів-
ників, їхньою нездатністю всебічно осмислювати процеси, що розвиваються дуже швидко 
й вимагають грамотної, науково обґрунтованої управлінської реакції. 

Останнім часом з’явилося багато цікавих концепцій і концептуальних підходів до 
розмаїття владних структур, задіяних в управлінні залізничним транспортом й особливо 
до тих, які уникають контролю держави і виступають ініціаторами нових послуг, які інко-
ли бувають протилежними державним. Цим зумовлена третя суперечність: між реформа-
торським рухом, який, на думку дослідника Д.Кеттла, є глобальним у сфері державного 
управління, та існуючим відставанням управлінської вітчизняної практики від нового спо-
собу «врядування», публічного управління, ринкових моделей регулювання розвитку залі-
зничної сфери. 

Без подолання вказаних та інших суперечностей неможливо створити в державі кон-
курентні умови, що вирізняються креативністю, високим рівнем мобільності та результа-
тивності, координацією інтересів усіх, хто залучений до цілеспрямованого, керованого 
системного й перспективного розвитку залізничної галузі України, в процесі якого усі 
партнери управління мають спільну мету, спільні інтереси й працюють за одними критері-
ями результативності, співпраці та співтворчості. 

Отже, створення цілісної й дієздатної системи державного управління та регулюван-
ня розвитку залізничного транспорту в умовах ринкової економіки, навіть здійснення не-
значних з цією метою зрушень вимагає модернізації внутрішніх елементів існуючої сис-
теми управління цим процесом на основі системного підходу. Лише на цих засадах мож-
ливе надання управлінській системі необхідних адаптивних властивостей для ефективної 
реалізації стратегії розвитку залізничної галузі. 

Розкриття існуючих суперечностей, системних особливостей державного управління 
залізничним транспортом - найважливіша умова його модернізації. 

 
АНАЛІЗ ПОТРЕБИ В ОНОВЛЕННІ ПАРКУ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН УКРАЇНИ 
 

Тихонова О.Ю. (НАУ, м. Київ) 
 

Потреба в оновленні парку повітряних суден являється однією з основних проблем 
розвитку повітряного транспорту України. На сьогоднішній день Україна має застарілий 
парк літаків. Значна кількість авіаційної техніки, що на сьогодні маємо, залишилася Укра-
їні у спадок від колишнього СРСР.  

Парк повітряних суден, що експлуатуються на авіапідприємствах (в авіакомпаніях) 
України, практично вичерпав свій ресурс. Зменшення парку  в основному відбувається із-
за його фізичного та морального старіння. 

Авіакомпаніям відтепер заборонено використовувати старі літаки: державіаадмініст-
рація анулювала дозволи на польоти літаків, не обладнаних системами сповіщення збли-
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ження у повітрі, і нова вимога набула чинності 1 червня. Заборона стосується приблизно 
150 літаків, які використовуються обласними авіакомпаніями.  

Зношення авіаційної техніки, експлуатованої в Україні, перевищує 70%. Більшість 
авіакомпаній виконують регіональні пасажирські перевезення на фізично і морально за-
старілих Як-42 і Ан-24. Вік машин — від 25 до 35 років, ці моделі не виробляються з кінця 
80-х. Утім, за словами перевізників, зношеність — аж ніяк не головна проблема літаків 
радянського виробництва. У СРСР дорогу техніку виготовляли із запасом міцності що-
найменше на десятиліття вперед. Незважаючи на вік Анів, їхній технічний стан дуже хо-
роший.  

Одним із методів конкурентної боротьби, який використовується у західних 
державах, являється пропаганда небезпеки літаків радянського виробництва, їх 
незадовільний стан. Ця антиреклама, нажаль, дає свої результати – іноземні пасажири 
відмовляються користуватися послугами українських перевізників, які експлуатують 
застарілу авіатехніку. Ці літаки не відрізняються комфортабельністю і не повністю 
відповідають міжнародним стандартам (обдаднання салону, шум, вібрація, недостатній 
рівень електронного навінаційного обладнання). 

Поряд з фізичним старінням авіаційної техніки в державних авіапідприємствах і, як 
наслідок, її кількісним зменшенням, має відчутний вплив тенденція зниження рівня 
справності літаків, що  пов`язано, в першу чергу, з відсутністю у підприємств коштів на 
відновлення авіаційної техніки та механізму накопичення грошей на капітальний ремонт і 
закупівлю запасних частин. 

Авіаційні події призводять до загибелі та травмування людей, а також до значних 
фінансових збитків, що негативно впливає на економічні показники діяльності авіакомпа-
ній.  

За останні десять років (1998-2007 р.р.) в цивільній авіації України сталося 16 катас-
троф, 31 аварія та 76 серйозних інцидентів, у тому числі катастрофи літаків Як-42 в аеро-
порту Салоніки (Греція), у якій загинуло 74 людини, Як-42 в аеропорту Трабзон (Туреч-
чина) при перевезенні іспанських миротворців (загинуло 75 людей), Ан-140 в аеропорту 
Ісфахан (Іран), в якій загинуло 48 провідних фахівців авіаційної промисловості України, 
три катастрофи транспортних літаків Іл-76 та Іл-78. 

Сумарні відшкодування страховими компаніями збитків від авіаційних подій у циві-
льній авіації України за останні 10 років склали більше ніж 160 млн. гривень. 

Аналіз статистичних даних про авіаційні події (аварії та катастрофи) за останні 6 ро-
ків вказує на значне погіршення стану безпеки польотів при виконанні авіаційних робіт . 

Вітчизняний виробник авіаційної техніки на заміну існуючого парку цивільних 
повітряних суден пропонує тільки Ан-74 та Ан-140. Але ці типи ПС не вирішують 
проблеми дальньомагістральних міжнародних пасажирських перевезень (до США, 
Канади, Дальнього Сходу).  

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАБОТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ НА 

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 
 

Харченко О.И. (ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 
 
На сегодняшний день забота о сохранении чистоты окружающей среды превращает-

ся во всеобъемлющую и серьезную проблему. 
Железнодорожная станция – это одно из предприятий железнодорожного транспор-

та, которое является источником загрязнения жизненно важного элемента окружающей 
среды – атмосферного воздуха. 

Основные источники загрязнения атмосферного воздуха делятся на передвижные и 
стационарные. К основным передвижным источникам  загрязнения относятся маневровые 
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локомотивы, которые выполняют всю маневровую работу на станции (расформирование и 
формирование поездов, подача и уборка вагонов с грузовых районов и т.д.). Они работают 
в переменных режимах с частыми троганиями и ускорениями, поэтому их выбросы значи-
тельно возрастают. 

На станциях в большинстве случаев используют тепловозы ЧМЭ-3, мощность кото-
рого 993 кВт. Путем расчета получаем, что при работе маневрового локомотива за 1 час 
происходит выбросы вредных веществ следующее в количестве:  оксиды азота – 17,9 кг;  
окись углерода – 11,9 кг;  углеродов – 4,5 кг. [1] 

При работе на станции 2 - х локомотивов, один из которых специализирован под ма-
невровые операции с грузовыми вагонами, а другой работает с пассажирскими, то в атмо-
сферу выбрасывается следующее количество вредных веществ. 

 
Наименование 

вредного вещества 
1 локомотив, 

т/год 
2 локомотив, 

т/год 
Всего, т/год 

оксиды азота 91,5 120,9 212,4 
оксид углерода 60,8 80,4 141,2 

углеводороды 23 30,4 53,4 
 
Таким образом, получили среднее количество вредных веществ, выбрасываемых од-

ним локомотивом, в зависимости от вида работ. 
В общем случае можно пользоваться формулой: 

, 1,3i і
в

Q
I і

n

⋅α= ⋅α =
, 

где  Q  – объем переработки, ваг/сут; 
α – доля переработки вагонов маневровым локомотивом; 

вn  – число вагонов переработанных 1 маневровым локомотивом; 

іα  – доля выбросов i-того вещества. 

Погрешность расчетов по данной формуле составляет не более 6%.  
 
НАПРАВЛЕНИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ  

 
Шевченко А.И. (ДНУЖТ, г. Киев) 

 
Основные направления усовершенствования тарифной политики охватывают вопро-

сы политики ценообразования в рыночных условиях и связанного с ней формирования та-
рифов на транспорте, государственного регулирования тарифов на грузовые и пассажир-
ские перевозки во внутреннем и международном сообщениях с учётом особенностей рас-
чётов транспортной составляющей в цене перевезённой продукции, а также взаимосвязи 
тарифной, инвестиционной и налоговой политики. 

Среди основных условий (факторов), которые необходимо положить в основу по-
строения системы тарифов, следует отметить следующие положения: 

- компенсация экономически оправданных расходов на перевозку и получение эко-
номически оправданных доходов, а также предусмотрение возможностей перехода от ре-
гулируемых тарифов к свободным; 

- усовершенствование порядка распределения эксплуатационных расходов по видам 
перевозки, сообщения и направлениям движения; 

- выделение расходов на содержание и развитие инфраструктурной составляющей; 
- поэтапный переход до полной компенсации убытков железнодорожного транспор-

та от перевозок пассажиров и некоторых видов грузов, не за счёт повышения тарифов на 
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грузовые перевозки, а путём использования других экономических механизмов регулиро-
вания; 

- разработка системы оперативной индексации тарифных ставок, ориентированной 
на учёт инфляционных процессов, изменение цен на внутреннем и международном рын-
ках по видам промышленной продукции, что является определяющей при формировании 
себестоимости перевозок; 

- разработка тарифных ставок на грузовые перевозки с учётом территориальных на-
правлений основных грузопотоков. 

В общем виде размер тарифа на перевозку конкретного вида груза на определённом 
направлении будет зависеть от себестоимости этой перевозки в базисный период, с учё-
том особенностей эксплуатации подвижного состава и инфраструктурной составляющей 
постоянных устройств, среднего уровня индекса изменений себестоимости перевозок, ин-
декса инфляции и уровня рентабельности на единицу перевозки 

На первом этапе внедрения новой методики расчёта тарифов уровень рентабельно-
сти должен регулироваться государством с учётом интересов грузовладельцев и транс-
портных предприятий. На следующих этапах, после введения свободных тарифов, кон-
троль со стороны должна предоставляться возможность демократизации согласования та-
рифных ставок на тарифных конференциях с участием грузовладельцев и транспортников. 

Вывод: усовершенствования тарифной политики в условиях формирования рыноч-
ных отношений является актуальным. 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ПРИ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ 
 
Шраменко Н.Ю. (Харківський національний автомобільно-дорожній університет) 
 

The simulation model of delivery of goods, which made it possible to identify the most influential techno-
logical elements for transport and technological schemes. 

 
Україна має велику перевагу – найбільший транзитний рейтинг серед країн Європи, 

що обумовлює потребу дослідження та розвитку питань, що виникають в сфері транспор-
ту. Ефективність, якість і розвиток зовнішньоекономічних зв'язків будь-якої країни зале-
жить у першу чергу від ефективної роботи міжнародної транспортної системи. 

Важливими факторами розвитку й функціонування зовнішньоекономічних відносин 
стають такі фактори, як пошук раціональних способів транспортного обслуговування, ви-
бір напрямку перевезення й способів транспортування товарів, форм і методів організації 
перевізного процесу, дослідження альтернативних і компромісних рішень. Звідси виник 
логістичний підхід до систем транспортування, що за підтримкою науки дозволяє створю-
вати гнучкі, керовані транспортні системи з випереджальною інформацією, добре адапто-
вані до реальних умов процесу доставки з мінімізацією витрат і виконанням вимоги спо-
живача. В результаті названих обставин виникла необхідність у створенні ефективної сис-
теми, що забезпечує взаємозв’язок видів транспорту. 

Розглянуто найбільш поширені в Україні транспортно-технологічні схеми доставки 
дрібнопартіонних вантажів: автомобільні  та залізничні перевезення по прямому варіанту, 
контрейлерні та термінальні перевезення для дрібнопартіонних вантажів. 

Для дослідження технологічних процесів використано імітаційне моделювання, що 
дозволило виявити характер отриманих стохастичних даних та параметри системи, що 
впливають на досліджуваний об’єкт – час доставки вантажів в міжнародному сполученні.  

Розроблена імітаційна модель процесу доставки вантажів дозволяє виявити залеж-
ність витрат від об’єму перевезень та залежність загального часу доставки від простою 
для різних транспортно-технологічних схем. Запропонована модель дозволяє виявити не-
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доліки та переваги тієї чи іншої схеми при фіксованій відстані перевезення. В результаті 
регресійного аналізу було визначено, що найбільш впливовим показником на загальний 
час  доставки є час митного контролю, який являється випадковою величиною, та зміню-
ється в залежності як від зовнішніх, так   і внутрішніх чинників. 

Проведене моделювання процесу доставки вантажів в міжнародному сполученні да-
ло змогу визначити загальний час доставки вантажу та виявило найбільш впливовий пока-
зник – час проходження митного контролю. 

Для того щоб з’ясувати, як окремі часові показники впливають на загальний час до-
ставки та в якій мірі, застосовано методи кореляції та регресії. 

За допомогою регресійного аналізу виявлено, що найбільш впливовим показником є 
час проходження митниці, який є випадковою величиною та який залежить від зовнішніх 
чинників. Підтверджено, що між елементами моделі існує лінійна залежність, а зв'язок 
між елементами функціональний.  

Аналіз запропонованих схем доставки вантажів в міжнародному сполученні показав, 
що скорочення терміну доставки вантажів можливе за рахунок використання залізничного 
та контрейлерного транспорту, які значно скорочують термін доставки з невеликими до-
датковими витратами. Дані рекомендації віднесені до партії вантажу більше 15 тонн. Для 
менших партій скорочення витрат можливе за рахунок перевезення термінальним спосо-
бом.  

 
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ШВИДКОСТІ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ 

 
Яневич В.З., Окороков А.М. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 

 
Рассматривается один из путей увеличение скорости доставки грузов по сети железных дорог 

Украины за счет сокращения времени нахождения вагонов в подсистеме расформирования сорти-
ровочных станций. 

 
Умови, в яких опинився на теперешній час залізничний транспорт України вимага-

ють підвищення його конкурентоспроможності не лише у випадках перевезення масових 
вантажів (де залізниці є майже повним монополістом), але й у перевезеннях вантажів від-
носно невеликими партіями, які здебільшого перевозяться автомобільним транспортом. 
Одним зі шляхів підвищення конкурентоспроможності є прискорення доставки вантажів 
по мережі залізниць. 

Якщо розглянути в загальному вигляді увесь шлях вантажу від моменту його при-
ймання до перевезення до моменту видачі одержувачу, то можна побачити, що скоротити 
можна досить невелику кількість операцій. 

Операції які стосуються приймання та видачі вантажу можна незначно скоротити 
лише за рахунок впровадження більш досконалих вантажо-розвантажувальних машин, що 
досить дорого, та дасть відносно невеликий ефект. 

Час знаходження вантажів безпосередньо в русі також досить важко зменшити, оскі-
льки він обмежений швидкістю руху поїздів, на яку в свою чергу впливають такі фактори 
як стан верхньої будови колії та стан рухомого складу. Вдосконалення цих елементів зда-
тно зменшити термін доставки вантажів, однак це також потребує значних капітальних 
вкладень. 

Отже найбільш вагомим елементом, на який можливо вплинути без значних капіта-
льних витрат є час знаходження вантажу на технічних станціях, а саме – у підсистемі роз-
формування. До теперешнього часу було розроблено декілька методів скорочення часу 
простою вагонів у сортувальних парках. Найбільш поширена – формування багатогрупних 
поїздів, а також відправницьк або ступінчаста маршрутизація. Ці методики досить ефек-
тивні, однак мають вагомі недоліки. При відправленні вантажів маршрутами значно збі-
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льшується час накопичення вагонів у відправника чи на станції формування, крім того 
відправницька та ступінчаста маршрутизація здебільшого використовується для масових 
вантажів та майже непридатна для повагоних відправок. 

При формуванні багатогрупних поїздів та їх подальшому просуванні по мережі залі-
зниць виникає необхідність відчепки та причепки груп до составу, що викликає додаткові 
простої, а також збільшене навантаження на станції відчепки/причепки, які не завжди ма-
ють достатнє для цього технічне оснащення. 

Одним з альтернативних шляхів прискорення доставки вантажів може бути викорис-
тання диференційованих вагових норм при накопиченні составів. При цьому слід врахува-
ти такий додатковий фактор – локомотивний парк залізниць має досить великий ступінь 
зношення через що вагові норми, на які були розраховані локомотиви значно знизилися. 
Отже виникає реальна можливість структурізації локомотивного парку по ступіню зно-
шення, та підвязки вагових норм составів під наявні локомотиви. Рішення цієї задачі ви-
магає комплексного підходу, оскільки необхідно враховувати велику кількість впливаю-
чих факторів, перш за все – необхідність відповідного корегування плану формування по-
їздів та узгодженої роботи окремих ділянок обертання поїзних локомотивів. Однак скла-
дання відповідної математечної моделі роботи як окремих ділянок так і мережі в цілому 
здатне допомогти у вирішенні цієї задачі. 

 
ВИМОГИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРЕВІЗНОГО ПРОЦЕСУ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ 

ТРАНСПОРТІ  НА ПЕРСПЕКТИВУ 
 
Яновський П.О. (ДП «Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту 

України», м. Київ) 
 

Requirements are expounded to the vehicular process on a railway transport on a prospect. 
 
В Україні з її великою територією, різним розвитком продуктивних сил регіонів і 

значними відстанями між пунктами зародження і погашення вагонопотоків особливу роль 
відіграє і буде відігравати в перспективі залізничний транспорт. Тому не лише його техні-
чний стан,  а і рівень технологічного забезпечення його функціонування має велике зна-
чення для якісного обслуговування великої кількості вантажовласників і підвищення ефе-
ктивності економіки держави в цілому. 

Коливання обсягів вантажних перевезень, безсистемність впровадження ринкових 
відносин в економіці, практичне припинення державного фінансування, постійно зроста-
юча конкуренція з боку інших видів транспорту поставили залізниці в складний економі-
чний стан. Виправити його лише через підвищення тарифів не має можливості тому, що 
подальше їх зростання призведе до втрати  частини ринку перевезень і зменшенню прибу-
тку, якого недостатньо для розширеного відтворення  галузі. Виходячи з цього, для по-
кращення ситуації і інтеграції залізниць України в європейську систему залізничного 
транспорту необхідно реалізувати комплекс заходів з метою удосконалення технологій  
перевезень вантажів. 

Формування перспективних технологій перевезень необхідно здійснювати з враху-
ванням сучасних європейських і світових вимог, основними з яких є наступні: 

- реалізація системності і комплексності розвитку галузі з врахуванням не тільки ін-
тересів перевізника, а і інтересів вантажовласників; 

- якісні зміни технологій на залізничному транспорті повинні сприяти зменшенню 
негативного впливу на навколишнє середовище; 

- забезпечення більш тісного взаємозв’язку технологій залізничних перевезень із 
розвитком інших галузей економіки і соціальної сфери; 
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- підвищення якості всього комплексу транспортних послуг, їх здешевлення і суттє-
ве зменшення транспортної складової в ціні товарів; 

- задоволення всіх користувачів транспортних послуг щодо здійснення перевезень за 
раціональними напрямками, заявленими обсягами і з врахуванням перспективи їх росту; 

- впроваджувані нові технології повинні сприяти цілеспрямованому, випереджува-
льному і стійкому розвитку залізничного транспорту; 

- ефективне використання наявних потужностей залізниць при умові першочергово-
го усунення «вузьких місць»; 

- забезпечення безпеки руху і перевезень вантажів і пасажирів; 
- максимальна адаптація впроваджувальних технологій перевезень до ринкових 

умов; 
- рівень нових технологій повинен сприяти підвищенню конкурентоздатності вітчи-

зняних залізниць; 
- створення і впровадження малоенергоємних і металоємних засобів і систем; 
- реалізація на мережі раціональної системи розподілу між станціями сортувальної 

роботи. 
 

СТАН  ПРИСТРОЇВ АВТОМАТИКИ І ТЕЛЕМЕХАНІКИ НА ЗАЛІЗНИЦЯХ УКРАЇНИ 
 

Яновський П.О., Карабіза А.П.  
(ДП «Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту України», м. Київ) 

 
The actual term of exploitation of the station and distilling devices of automation and teleautomat-

ics is analysed as compared to the set normative term. 
 
Для забезпечення якісного функціонування єдиного економічного простору держави 

та гармонійного формування транспортної системи з метою задоволення зростаючого по-
питу на транспортні послуги постає актуальна задача підвищення ефективності роботи 
залізничного транспорту та забезпечення якісного його функціонування в перспективі. 
Важливе місце в перевізному процесі та забезпеченні безпеки руху посідає господарство 
автоматики і телемеханіки, стан якого в даний час є досить складним. 

Існуючі системи в цілому забезпечують безперебійну та безаварійну роботу заліз-
ниць, але для них характерна тенденція зниження надійності роботи через відпрацювання 
різноманітними технічними засобами встановленого нормативного ресурсу. Крім того, є 
проблеми з оновленням елементної бази, завищена матеріало- та енергоємність пристроїв, 
недостатня інформативність існуючих систем, відсутні системи автодіагностики та інше. 
Все це ускладнює дотримання нормативів галузі  щодо забезпечення безпеки руху поїздів, 
а також не в повній мірі  відповідає вимогам європейських стандартів в сфері безпеки. 

Результати аналізу фактичних термінів експлуатації станційних пристроїв автомати-
ки і телемеханіки характеризується тим, що нормативний термін експлуатації спливає: 

- у 2008 році у 29%, у 2010 році у 53%, у 2015 році у 75%, а у 2020 році  у 79% від 
загальної кількості стрілок пристроїв електричної централізації;  

- у 2008 році у 24%, у 2010 році у 66%, у 2015 році у 84%. а у 2020 році  у 86% від 
загальної кількості стрілок  маршрутно-контрольних пристроїв; 

- у 2008 році у 66%, у 2010 році у 82%, а у 2015 році у 92% від загальної кількості 
стрілок  гіркової автоматичної централізації; 

Результати аналізу фактичних термінів експлуатації перегінних пристроїв автомати-
ки і телемеханіки характеризується, що нормативний термін експлуатації спливає: 

- у 2008 році у 31%, у 2010 році у 50%, у 2015 році у 70%. а у 2020 році  у 75% від 
загальної кількості експлуатаційної довжини дільниць, які обладнані пристроями автома-
тичного блокування; 
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- у 2008 році у 44%, у 2010 році у 74%, у 2015 році у 90%. а у 2020 році  у 92%  від 
загальної кількості експлуатаційної довжини дільниць, які обладнані пристроями напівав-
томатичного блокування; 

- у 2008 році у 28%, у 2010 році у 51%, а у 2015 році у 94% від загальної кількості 
експлуатаційної довжини дільниць, які обладнані пристроями електрожезлової системи. 

Рівень технічного стану дистанцій вказує на необхідність проведення комплексного 
дослідження з визначення необхідної заміни пристроїв по мережі з урахуванням перспек-
тивних потреб галузі та впровадження більш сучасних і надійних засобів.  

 
ПРОБЛЕМА ЗМЕНШЕННЯ ЗБИТКОВОСТІ ПРИМІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ 

ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ЗАЛІЗНИЦЯХ УКРАЇНИ 
 

 Яновський П.О., Христофор О.В. (ДП «Державний науково-дослідний  
центр залізничного транспорту України», м. Київ) 

 
General description of the state of suburban transportations is resulted on the railways of Ukraine 

and the ways of diminishing of its unprofitableness are rotined. 
 

Головними задачами залізничного транспорту України в сфері приміських переве-
зень є підвищення якості обслуговування пасажирів, зменшення збитків і збільшення до-
ходів від пасажирських перевезень, удосконалення управління всім комплексом примісь-
кого господарства. 

Для вирішення задач щодо якісного покращення приміських перевезень необхідно 
впровадити ряд адресних заходів, спрямованих на конкретні об'єкти господарювання, 
комплексну автоматизацію галузевих підприємств, удосконалити організаційну структу-
ру, прописати технологічні процеси і чітко розмежувати функції управління. 

Перевезення пасажирів залізничним транспортом у приміському сполученні мають 
власні технічні, технологічні, економічні та організаційні відмінні і характерні риси. 

До особливостей приміських перевезень відноситься, передусім, нерівномірність па-
сажиропотоку на протязі доби, днів тижня, місяців, за порами року і дільниці. Кількісно 
максимальний пасажиропотік може відрізнятися від мінімального в 2-3 рази. Це пов'язане 
з тим, що приміські перевезення орієнтовані на: 

• масове підвезення робітників та учнів з різних напрямків до великих промислових 
міст до початку робочого та навчального дня і вивезення до місця проживання після за-
кінчення робочого дня та навчання в будні дні; 

• вивезення городян в приміські зони і повернення їх до міст у вихідні дні; 
• сполучення між невеликими містами, розташованими на відстані 10-80 км (особли-

во це характерне для Донецької залізниці). 
Тому інтервали між приміськими поїздами в залежності від днів тижня та часу доби 

суттєво відрізняються. 
У приміському сполученні середня дальність поїздки зменшується, а у дальньому 

сполученні - навпаки, зростає. Як наслідок, середньозважена дальність поїздки також збі-
льшується. Однак скорочення середньої дальності приміських перевезень не слід вважати 
суто негативним фактором: відбувається природній процес чіткого розмежування різних 
сегментних груп користувачів залізничного транспорту та формування кола постійних ко-
ристувачів приміського транспорту. І в цьому процесі дуже важливо створити на залізниці 
такі умови проїзду для пасажирів, щоб їх кількість і частота поїздок мали позитивну ди-
наміку незалежно від дальності поїздки. 

Приміське сполучення - соціальне необхідне, а так як чинні закони не виконуються і 
законодавство недосконале, то тягар збитків від приміських перевезень лягає на залізниці. 
Право на пільговий проїзд за рахунок надання законодавчих актів України та безкоштов-
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ний проїзд надається більш ніж 25 категоріям громадян, а це означає, що майже 20 млн. 
пасажирів можуть безкоштовно їздити у приміському сполучені, а це 40% населення 
України. Крім того, деяка частина пасажирів, які не відносяться до пільговиків, відмовля-
ється від оплати проїзду. 

В той же час проблематично зменшити кількість пільгових категорій пасажирів. 
Відшкодування в неповному обсязі та відсутність відшкодування з бюджетів зменшує 
здійснення капіталовкладень в процес контролю на залізничних лініях приміського сполу-
чення (встановлення турнікетів на кожній станції, автоматизованих систем контролю у 
вагонах та введення до штату контролерів). 

Підвищення тарифів на приміські перевезення, для покриття збитків, має негативний 
наслідок. Так як проїздом в приміському сполучені, користуються люди з низьким рівнем 
доходів, зменшується кількість пасажирів які платять за проїзд тому, що в не в змозі спла-
чувати за проїзд установлені залізницями тарифи або зменшують свої витрати, сплачуючи 
меншу відстань, чим проїжджають насправді. 
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АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НА ТРАНСПОРТІ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА 
ТРАНСПОРТЕ 

 
МОДЕЛЮВАННЯ ШТУЧНОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ 

РЕЛЕ ЗАЛІЗНИЧНОЇ АВТОМАТИКИ ЗА ФОРМОЮ ПЕРЕХІДНОГО СТРУМУ 
 

Гаврилюк В.І., Дуб В.Ю. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 

Метод діагностування реле залізничної автоматики за формою перехідного струму, 
що протікає в обмотках при його включенні й вимиканні дозволяє виявляти цілий ряд 
прихованих несправностей або заводських дефектів реле без зняття захисного кожуха. Для 
застосування даного методу на практиці необхідно провести осцилографічне дослідження 
декількох тисяч реле певного типу й встановити залежності форми кривої струму від кон-
кретних дефектів або відхилень від норми параметрів реле. Використання для обробки да-
них досліджень штучних нейронних мереж (ШНМ) дає можливість автоматизувати цей 
трудомісткий процес. 

На даний час ще не розроблено чіткої методики вибору оптимальної конфігурації 
ШНМ та її основних параметрів, необхідних для вирішення конкретної задачі. Більшість 
параметрів ШНМ, алгоритм навчання та функцію активації, підбирають експерименталь-
но методом проб і помилок. З метою експериментального дослідження впливу конфігура-
ції ШНМ на вірогідність коректної класифікації станів реле за формою кривих струму та 
вибору основних параметрів мережі було створено комп’ютерну модель ШНМ. 

Як базову модель вибрано двошаровий перцептрон. Кількість входів ШНМ дорівнює 
числу дискретних цифрових значень, на які розбито діагностичний сигнал, а кількість ви-
ходів (нейронів у вихідному шарі) – числу можливих діагностичних повідомлень. Число 
нейронів прихованого (першого) шару визначається експериментально. Функцією актива-
ції є логістична функція (сигмоїда). Для навчання ШНМ використовується алгоритм зво-
ротного поширення помилки. Критерієм навчання є середньоквадратичне відхилення між 
поточною та необхідною реакціями мережі на контрольній вибірці. Навчальна вибірка 
(НВ) умовно поділяється на число груп, що дорівнює числу можливих станів реле. В про-
цесі навчання (за один цикл алгоритму) на входи ШНМ подається набір дискретних циф-
рових значень, що відповідає випадковому елементу НВ з певної групи. На виходах ШНМ 
з’являється реакція: 
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де ia  -  ваговий коефіцієнт i -го входу нейрона n  шару 1; hia  - ваговий коефіцієнт i -

го входу нейрона n  шару 2; ix  – вхідні значення нейронної мережі; f  - функція активації; 

( )y n  -  значення виходу нейрона n ; N , H  – відповідно розмірність вхідного і вихідного 

сигналів. Значення реакції ШНМ на кожному виході порівнюється з еталонним, в резуль-
таті чого визначаються помилка вихідного (другого) шару та корекція для його вагових 
коефіцієнтів, поправка та корекція вагових коефіцієнтів прихованого (першого) шару. Для 
виходу, номер якого співпадає з номером групи елементів НВ, еталонне значення дорів-
нює одиниці, для решти виходів – нулю. Потім ті ж самі дії виконуються з випадково виб-
раним елементом наступної групи НВ і так далі, до тих пір, поки не буде пройдена вся на-
вчальна вибірка. По закінченні епохи навчання виконується порівняння середнього квад-
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ратичного відхилення помилки з заданим значенням, що є критерієм зупинки навчання 
ШНМ. 

Модель ШНМ розроблено у візуальному середовищі програмування Delphi (мова 
програмування Object Pascal). Програма дозволяє змінювати ряд параметрів ШНМ, дослі-
джувати їх вплив на швидкість і якість навчання. Дослідним шляхом підібрана конфігура-
ція й параметри нейронної мережі, що забезпечують надійне розпізнавання стану реле за 
формою кривої перехідного струму. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЕЙ ОПАСНОГО И МЕШАЮЩЕГО ВЛИЯНИЯ 

ТЯГОВОГО ТОКА НА РАБОТУ РЕЛЬСОВЫХ ЦЕПЕЙ 
 

Гаврилюк В.И., Завгородний А.В.  (ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 
 
При разработке и внедрении новых типов подвижного состава с высоковольтными 

полупроводниковыми преобразователями электрической энергии проблема их электро-
магнитной совместимости с существующими устройствами железнодорожной автоматики 
являются одной из основной при доказательстве безопасности и проведении их испыта-
ний.  

Однако нормативных документов, определяющих предельно допустимые уровни 
влияния тягового электроснабжения на линии автоматики в Украине нет, а для оценки 
влияния системы тягового электроснабжения (СТЭС) на линии связи используют уста-
ревшие нормативные документы, не учитывающие технического переоснащения отрасли.  

Отсутствие четкой стандартизованной нормативной базы, определяющей эксплуата-
ционно-технические требования по электромагнитной совместимости, порядок и проце-
дуру доказательства безопасности подвижного состава и системы тягового электроснаб-
жения затрудняет проведение соответствующих испытаний.  

Целью исследований является определение уровней опасного и мешающего элек-
тромагнитного влияния тягового тока на рельсовые цепи (РЦ) и автоматическую локомо-
тивную сигнализацию непрерывного типа (АЛСН).  

Проведение экспериментальных исследований для всех видов рельсовых цепей, ис-
пользуемых на железнодорожном транспорте Украины, с моделированием всех возмож-
ных ситуаций и сочетанием наиболее неблагоприятных, с точки зрения безопасности, ус-
ловий их работы, является практически невыполнимой задачей.  

В связи с этим в настоящей работе поставлена задача проведения анализа и выработ-
ки методики подхода к определению допустимых уровней опасного и мешающего элек-
тромагнитного влияния тягового тока на РЦ и АЛСН на основе компьютерного моделиро-
вания.  

Влияние тягового электроснабжения (ТЭС) электрифицированных железных дорог 
на рельсовые цепи можно упрощенно классифицировать следующим образом. Напряже-
ние на контактном проводе наводит в рельсовой линии электростатические потенциалы 
относительно земли (электрическое влияние). Однако в силу небольшой емкости между 
контактным проводом и рельсами при напряжении 25 кВ это влияние можно не учиты-
вать. Переменный ток, протекающий в проводе при движении электровоза, наводит про-
дольную электродвижущую силу (ЭДС), которая вызывает протекание в рельсовых нитях 
тока (электромагнитное влияние). Для однопутного участка вследствие симметрии систе-
мы этим влиянием также можно пренебречь. Обратный тяговый ток, протекающий по 
рельсовой линии, оказывает значительное кондуктивное влияние на работу рельсовых це-
пей. Степень влияния характеризуется величиной обратного тягового тока в рельсовой 
линии на участке подключения аппаратуры приемного конца. Величина обратного тягово-
го тока, в свою очередь, определяется количеством и расположением электропоездов в 
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фидерной зоне, их энергопотреблением, схемой электропитания (консольная или двухсто-
ронняя), утечкой тягового тока в землю.  

В работе проведен анализ электромагнитного влияния подвижного состава и систе-
мы тягового электроснабжения на работу рельсовых цепей и автоматической локомотив-
ной сигнализации непрерывного типа. Предложена методика определения допустимых 
уровней опасного и мешающего электромагнитного влияния тягового тока на РЦ и АЛСН 
на основе компьютерного моделирования. 

 
ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ 

СТРІЛОЧНИХ ПЕРЕВОДІВ З ДВИГУНАМИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ 
 

Гаврилюк В.І., Маловічко В.В., Дуб В.Ю. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 

Діагностування стрілочних переводів з двигуном постійного струму за допомогою 
аналізу кривої споживання струму, дозволяє своєчасно виявляти та прогнозувати відмови 
переводів під час їх роботи в реальних умовах експлуатації. Оскільки постійне спостере-
ження за формою кривої споживання струму на практиці здійснювати проблематично, за-
дача автоматизації розпізнавання аномальних кривих споживаного струму є актуальною. 

Останнім часом широкого розвитку набули математичні методи обробки діагности-
чної інформації, що базуються на застосуванні штучних нейронних мереж (ШНМ). До чи-
сла переваг нейронних мереж можна віднести можливість знаходження прихованих зале-
жностей між несправністю й формою діагностичного сигналу, прийняття рішень в умовах 
неповної інформації, автоматичної класифікації образів форми сигналу і прогнозування 
відмов. Для побудови системи для контролю та діагностування стрілок, виникає необхід-
ність в визначенні оптимальної структури нейронної мережі. Найпростішим елементом 
штучних нейронних мереж є формальний нейрон (ФМ). Мережі, побудовані з таких ней-
ронів, можуть сформувати довільну багатомірну функцію на виході. ФМ можуть поєдну-
ватися в мережі різним способом. Найпоширенішим видом мережі є багатошаровий пер-
цептрон (БШП). В такій мережі нейрони кожного шару з'єднуються с нейронами попере-
днього й наступного шарів за принципом "кожний з кожним". Перший шар називається 
сенсорним або вхідним, внутрішні шари називаються прихованими або асоціативними, 
останній – вихідним, або результуючим. Кількість нейронів у шарах може бути довіль-
ною. Вхідний шар не виконує ніяких обчислень, а лише розподіляє вхідні сигнали. Для 
діагностування стрілочного переводу записуємо форму діагностичного сигналу у цифро-
вому вигляді. Після запису виконують попереднє перетворення діагностичного сигналу, 
що включає зниження частоти його дискретизації для зменшення обсягу обчислювальних 
робіт, нормалізацію рівня сигналу, деякі інші перетворення для підвищення ефективності 
розпізнавання образів. Всі несправності стрілочного переводу ми можемо розділити на 
два типи. До першого типу відносимо несправності які визначаються за формою кривої 
споживання струму, а до другого типу, ті несправності які визначаються за допомогою 
спектрального аналізу струму який споживає стрілка при переводі. Для діагностування 
несправностей 1-го типу на входи першого шару ШНМ можна подати (після необхідної 
обробки) цифровий сигнал, що несе інформацію про криву споживання струму. Для діаг-
ностування несправностей 2-го типу сигнал за допомогою перетворення Фур’є представ-
ляють у вигляді спектрограми. Для навчання БШП із сигналів, отриманих у результаті ро-
боти як справних стрілочних переводів так і при наявності різних несправностей форму-
ють навчальну вибірку (НВ). Від складу, повноти, якості НВ значною мірою залежать час 
навчання ШНМ і вірогідність одержуваних моделей. Перед навчанням БШП необхідно 
визначити конфігурацію і параметри БШП: вибрати число шарів і нейронів у шарі, задати 
діапазон зміни входів, виходів, ваги і граничних рівнів, з огляду на множину значень об-
раної функції активації; присвоїти початкові значення ваговим коефіцієнтам і граничним 
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рівням. Кількість входів ШНМ для діагностики стрілки дорівнює числу дискретних циф-
рових значень, на які розбито діагностичний сигнал, а кількість виходів (а отже і нейронів 
у вихідному шарі) – числу можливих діагностичних повідомлень. Оптимальне число ней-
ронів прихованого шару визначають експериментально.  

Застосування для діагностування стрілочного переводу нейромережевих технологій 
дозволить максимально автоматизувати систему діагностування та контролю. При цьому 
слід враховувати що при використанні системи на базі нейронних мереж ми маємо змогу 
створювати систему яка сама може навчатися та розпізнавати приховані діагностичні 
ознаки виникаючих відмов. 

 
ОБНАРУЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ В ЗОНЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПЕРЕЕЗДА  

С УЧЕТОМ КРИТЕРИЕВ ОСВЕЩЕННОСТИ И ПРОНИЦАЕМОСТИ АТМОСФЕРНОЙ 
СРЕДЫ НА ОСНОВЕ ВИДЕОКОНТРОЛЯ 

 
Германенко О.А. (Донецкая железная дорога), Поддубняк В.И. (ДонИЖТ) 

 
В автоматической переездной видеосистеме процесс обнаружения посторонних объ-

ектов на фоне опасной зоны осуществляется не зрительным анализатором оператора по 
экрану кинескопа, как это происходит в зарубежных системах, а программными детекто-
рами активности (детекторами движения) видеосистемы. Под фоном опасной зоны пере-
езда, в данном случае, подразумевается изображение огражденного переезда в норматив-
ном состоянии - т.е. без посторонних объектов в его опасной зоне. 

Основными условиями правильного обнаружения, при этом, является достаточный 
уровень лучистой энергии на входе переездных видеокамер, а также фиксирование систе-
мой отличий яркости и контраста фона и объектов. Однако данные условия, в значитель-
ной степени, могут зависеть как от освещенности переездов, так и от проницаемости ат-
мосферной среды в зоне видеоконтроля. Задачу обнаружения посторонних объектов на 
фоне нормативного состояния опасной зоны может усложнить появление в ее пределах 
световых бликов различного происхождения, которые могут быть восприняты системой 
как инородный объект большей яркости. Т.е. будет иметь место «фиктивный обратный 
контраст» (ложная тревога), приводящий к ложным срабатываниям системы. «Фиктивный 
прямой контраст», также приводящий к ложной тревоге, возможен при периодическом 
повышении загрязненности атмосферной среды в зоне видеоконтроля. Функционирование 
системы видеоконтроля возможно не только в условиях естественного дневного освеще-
ния, но и в ночное время суток с использованием источников дополнительного освеще-
ния, а также при различных погодных условиях. В этом случае, например, «фиктивный 
прямой контраст» возможен в солнечную погоду, когда кратковременная облачность бу-
дет восприниматься системой как появление постороннего объекта пониженной яркости. 
В пасмурную погоду, кратковременное появление солнечного света, а также осадков в ви-
де снега, светлой пыли и т.п., может быть воспринято как световые блики, т.е. как посто-
ронние объекты повышенной яркости и т.д. 

Таким образом, правильность видеообнаружения посторонних объектов на переезде 
в значительной степени будет зависеть не только от их освещенности и проницаемости 
атмосферной среды зоны видеоконтроля, но и от возникающих в ее пределах различных 
световых бликов, а также смены погодных условий. При этом загрязненность атмосфер-
ной среды может привести к ложным срабатываниям системы, путем уменьшения яркости 
освещения отдельных участков зоны переезда, световые блики - путем увеличения их ос-
вещенности, а смена погодных условий - по причине, как увеличения, так и уменьшения 
освещенности зоны переезда. Однако существует возможность свести ложные тревоги к 
минимуму путем повышения порогового уровня срабатывания компаратора видеосистемы 
в соответствующих участках изображения переезда. Кроме того, современные видеокаме-
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ры имеют некоторые встроенные функции, такие как компенсация встречной засветки, 
баланс белого и автоматическая регулировка усиления сигнала, которые также дают воз-
можность адаптации телекамеры к различным условиям освещенности. 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ 

БАЛЛАСТА ПРИБОРОМ ИСБ 
 

Дунаев Д.В., Гаврилюк В.И. (ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 
 

В эксплуатации и теории рельсовых цепей (РЦ) основным параметром, влияющим 
на их нормальную работу является величина сопротивления изоляции балласта (СИБ). 
Этим значениям СИБ соответствуют значения напряжения на путевом реле и источнике 
питания рельсовой цепи. При этом все больше участков железных дорог Украины обору-
дуются рельсовыми цепями тональной частоты (ТРЦ). При измерении величины СИБ в 
ТРЦ согласно ТК №40, возникают определенные сложности у электромеханика, так как 
для получения значения СИБ пользуются специальной переводной таблицей, в которой 
показания миллиамперметра прибора соответствуют заданным величинам сопротивления 
изоляции балласта в Ом·км. При этом возникает проблема в понимании того, что за вели-
чина СИБ была получена и требуется выяснить правильность получения искомой величи-
ны. Во-первых, практически не учитывается изменение схемы замещения сопротивления 
балласта между рельсами при различных типах шпал. Во-вторых, измеренная величина 
СИБ зависит от частоты переменного тока. В приборе ИСБ используется переменный ток 
частотой 5000 Гц, а ТРЦ используют диапазон частот от 420 до 780 Гц. Она влияет на ем-
кость сопротивления балласта Сб и для частот 420 и 780 Гц Сб составляет 84 и 58 мкФ·км, 
а для 5000 Гц Сб равно 9,5 мкФ·км на следующий день после дождя при температуре воз-
духа +26 ºС согласно И. М. Кокурин. К вопросу об электрохимической природе сопротив-
ления балласта в рельсовых цепях переменного тока. Сборник трудов ЛИИЖТа. Автома-
тика и телемеханика на железнодорожном транспорте. вып 223, 1964. с. 3-25. и на пере-
ходное сопротивление «рельс-земля» которое зависит от частоты, что вызывает перерас-
пределение величин токов утечки. 

Для проверки правильности измерений величины СИБ проведено два опыта. В пер-
вом опыте прибор ИСБ работал на сопротивления нагрузки 8,2, 5, 4,1 и 2,5 Ом. Во втором 
опыте моделирование работы ИСБ производилось генератором, вольтметром и ампермет-
ром, при работе на две известные нагрузки. Для первого опыта были получены следую-
щие значения величины СИБ: для сопротивления нагрузки 8,2 Ом – 6,9 Ом·км, для 5 Ом – 
2,7 Ом·км, для 4,1 Ом – 1,8 Ом·км, для 2,5 Ом – 0,758 Ом·км. С учетом точности измере-
ний ИСБ 10±  % эквивалентное сопротивлению «рельс» для сопротивления нагрузки 8,2 
Ом будет 0,61 Ом/км, для 5 Ом – 2,03 Ом/км, для 4,1 Ом – 2,12 Ом/км и для 2,5 Ом – 1,666 
Ом/км. Таким образом, наибольшее значение эквивалентного сопротивлению «рельс» на-
блюдается при сопротивлении нагрузки 5 и 4,1 Ом, что свидетельствует о наибольшем 
расхождении между сопротивлением нагрузки и величиной СИБ.  

Во втором опыте при сопротивлениях нагрузки 5 и 2,5 Ом (метод двух известных 
нагрузок) были получены волновое сопротивление и коэффициент распространения рель-
совой линии на основании которых были найдены сопротивления балласта и «рельс». 

После проведения двух опытов были сделаны следующие выводы: 
• при измерении прибором ИСБ наибольшая неточность измерений на модели на-

блюдалось при сопротивлениях нагрузки 5 и 4,1 Ом. Это может означать для нормального 
режима, что если СИБ будет в данных пределах, то вполне возможна ошибочная оценка 
искомой величины на 30 - 40 %; 



 116

• при сопротивлениях нагрузки 5 и 2,5 Ом были получены довольно точные значе-
ния СИБ с заданными в модели. Однако на практике данный способ сложно применить, 
так как требует наличия источника стабильного сигнала и сопротивлений эквивалентных 
ожидаемому СИБ. 

 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ УСТРОЙСТВ ТЯГОВОГО 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И СЦБ В ЗОНЕ СТЫКОВАНИЯ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ 
УЧАСТКОВ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКОВ 

 
Дьяков В.А., Миргородская А.И. (ДНУЖТ), 

Дьяков А.В. (ГП «Приднепровская железная дорога») 
 

В настоящее время в большинстве стран мира электрификация железных дорог осу-
ществляется на переменном токе преимущественно напряжением 25 кВ (50 Гц), 15 кВ 
(16,7 Гц) и на постоянном токе напряжением 3 кВ и 1,5 кВ. Стыкование электрифициро-
ванных участков разного рода тока и разного уровня напряжения осуществляется с ис-
пользованием тепловозных вставок, станций стыкования и нейтральных вставок с исполь-
зованием многосистемных электровозов. Последняя схема нашла широкое распростране-
ние в странах Западной Европы. На Украине, как правило, используются станции стыко-
вания (Иловайск, Пятихатки-Стыковая, Львов и др.) и только на участках Купянск – 
Харьков и Купянск – Святогорск используются двухсистемные электровозы (25 кВ / 3 кВ) 
ВЛ 82 М. При этом при проследовании двухсистемным электровозом нейтральных вста-
вок скорость не снижается, что даёт большое преимущество применения многосистемных 
электровозов перед традиционной схемой стыкования электрифицированных участков по-
стоянного и переменного токов с использованием станций стыкования. 

Однако независимо от способа стыкования электрифицированных участков посто-
янного и переменного токов, постоянные токи, затекая на электрифицированные участки 
переменного тока, насыщают магнитопровод путевых дроссель-трансформаторов ДТ-1-
150, что может привести к отказам в работе рельсовых цепей СЦБ. Исследования, прове-
денные сотрудниками ДИИТа совместно с ДЭЛ Приднепровской ж. д. в зоне станций 
стыкования показали, что при увеличении переходного сопротивления „рельс-земля“ в 
зимний период тяговые постоянные токи затекают на электрифицированный участок пе-
ременного тока на расстояние 25…30 км от станции стыкования, что при ассиметрии па-
раметров рельсовой цепи (продольное сопротивление рельсов и переходное сопротивле-
ние „рельс-земля“) может являться одной из причин сбоев в работе устройств СЦБ. Кроме 
того, тяговые постоянные токи на электрифицированных участках переменного тока мо-
гут вызывать коррозионное повреждение арматуры железобетонных опор и фундаментов 
контактной сети, железобетонных шпал, подошвы рельсов и рельсовых скреплений и т.п. 

В этой связи для предотвращения коррозионного повреждения железобетонных опор 
и фундаментов контактной сети и элементов железнодорожного пути на электрифициро-
ванных участках переменного тока, примыкающих к стыкованию участков переменного и 
постоянного токов необходимо выполнить такие же мероприятия как и на электрифици-
рованных участках постоянного тока ( в индивидуальные заземления опор устанавливать 
искровые промежутки независимо от сопротивления опор, в групповые заземления опор 
устанавливать искровые промежутки и диодные заземлители, изолировать хомуты и за-
кладные детали от тела опор и т.п.). Всё это позволит уменьшить ассиметрию параметров 
рельсовой цепи и позволит обеспечить нормальную работу устройств СЦБ. 

Практически исключается коррозионное повреждение железобетонных опор и фун-
даментов контактной сети разземлением опор. Такое мероприятие применяют на электри-
фицированных участках переменного тока Дальневосточной ж. д. России. А для обеспе-
чения надёжной работы защиты от токов короткого замыкания при перекрытии изолято-
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ров контактной сети объединяют опоры тросом группового заземления и на стадии изго-
товления в фундаментную часть железобетонных опор закладывают дополнительно арма-
туру, что позволяет существенно снизить сопротивление растеканию опор контактной се-
ти. Разземление опор позволяет снизить ассиметрию параметров рельсовой цепи, что по-
зволяет повысить надёжность работы устройств СЦБ. 

 
РОЗРОБКА СИСТЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ РЕЙКОВИХ КІЛ ЗМІННОГО 

СТРУМУ  
 

Іванов О.В., Гаврилюк В.І.  
(ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 

 
В даний час на Україні найважливішу роль у забезпеченні безпеки руху поїздів гра-

ють рейкові кола (РК). На підставі одержуваної від них інформації функціонують системи 
електричної централізації та автоблокування. Подальше удосконалювання якості роботи 
систем СЦБ і, як наслідок, посилення безпеки руху поїздів нерозривно зв’язано з підви-
щенням надійності роботи рейкових кіл. Працездатність рейкових кіл характеризується 
діапазоном зміни різних параметрів(питомий опір ізоляції, напруга джерела живлення, 
питомий опір рейок та ін.). Контроль цих параметрів здійснюється методами технічного 
обслуговування. Але існуючі методи, технологія обслуговування кодових рейкових кіл є 
морально і технічно застарілою. Вона не дозволяє вчасно виявити відмови рейкових кіл, а 
тим більше передвідмовний стан, місце локалізації та причини відмов. Це веде до значних 
затримок в русі поїздів, великим витратам часу на визначення та усунення дефектів і від-
повідно до значних не експлуатаційних витрат. Недосконалість існуючої технології конт-
ролю параметрів РК стає особливо неприпустимою при організації прискореного та швид-
кісного руху поїздів.  

Для вирішення цих  проблем актуальним є розробка автоматизованої системи безпе-
рервного контролю та діагностування кодових РК. При поектуванні системи діагностики 
був проведений аналіз існуючих систем діагностування, кодового РК, як об‘єкта діагнос-
тування, вибрані діагностичні параметри та розроблена наближена математична модель. 
За допомогою математичної моделі відтворені нормальний, шунтовий, контрольний ре-
жими та режим автоматичної локомотивної сигналізації. Була розроблена структурна та 
принципова схема автоматичної системи діагностування (АСД), з використанням сучас-
них комп’ютерних технологій. Також алгоритм її роботи. Для роботи АСД у релейну ша-
фу (РШ), розміщуватиметься блок лінійного пункту (БЛП), що складається з блоків опт-
ронної розв’язки, який забезпечує гальванічну розв’язку від решти пристроїв схеми; при-
строїв узгодження, необхідних для узгодження  вхідного аналогового сигналу з виводами 
РІС мікроконтролеру; пристрою обробки їнформації (ПОІ), який представляє собою мік-
росхему PIC16F874; пристрою передачі інформації (ПперІ). Ця апаратура приймає інфор-
мацію від об’єктів, що контролюються , обробляє її та кодує і передає її по лінії подвійно-
го зниження напруги (ПЗН) на станційний блок (СБ). Інформація з лінії потрапляє на при-
стрій прийому інформації (ПпрІ), що знаходиться у СБ, звідки вона потрапляє на пристрій 
обробки інформації (ПОІ). ПОІ (PIC16F874) приймає всю інформацію, декодує та пере-
творює в паралельну комбініцію, яка далі потрапляє на LPT порт. LPT порт підключається 
до серверу, що представляє собою комп’ютер, який потім по мережі передає інформацію 
про стан контрольованих об’єктів на автоматичні робочі місця чергового по станції(АРМ 
ДСН) та чергового електромеханіка (АРМ ем). 

Рішення задачі дозволяє зменшити час на виявлення відмов, час затримки потягів та 
зменшити не експлуатаційні витрати. 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНТАКТНОГО ДАВЛЕНИЯ В РЕЛЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ 

 
Разгонов А.П., Бондаренко Б.М., Профатилов В.И.  

(ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 
 

Современное развитие вычислительной техники позволяет усовершенствовать тех-
нологию проверки параметров реле железнодорожной автоматики за счет автоматизации 
процессов измерения и использования программных средств диагностики. В Украине в 
основном эксплуатируются релейные системы автоматики, реализованные на реле перво-
го класса надежности типа НМШ или РЭЛ. В настоящее время измерение механических 
параметров реле отличается низкой точностью и высокой субъективностью, из-за большо-
го количества ручных операций, а также требует значительных затрат времени, а также 
требует снятия защитного кожуха реле. 

Авторами предлагается новая методика определения контактного давления для реле 
железнодорожной автоматики типа НМШ и РЭЛ, которая заключается в программной об-
работке данных, полученных с помощью устройства ввода аналоговых сигналов в компь-
ютер, обеспечивающего одновременную регистрацию временных диаграмм состояния 
контактов, а также положения якоря реле от времени δ(t). Устройство подключается к 
компьютеру через USB-порт и позволяет оцифровывать аналоговые сигналы по 32 кана-
лам с частотой дискретизации 5 кГц по каждому каналу. Определение положения якоря 
реле осуществляется с помощью оптического датчика. 

Для обработки полученных данных используются численные методы, которые очень 
хорошо реализуются программно на современной вычислительной технике. Для опреде-
ления состояния контактов и положения якоря в любой момент времени по дискретным 
значениям, используется линейная интерполяция методом Лагранжа, которая всегда точно 
проходит через узловые точки, полученные с помощью измерительного устройства. Со-
поставляя положение якоря реле и временные диаграммы состояния контактов, можно 
определить совместный ход тыловых и фронтовых контактов, а также расстояние между 
фронтовыми и тыловыми контактами во время перелета общих контактов в каждой кон-
тактной группе. Электромагнитная сила притяжения якоря определяется из уравнения 
движения якоря реле, и зависит от произведения ускорения якоря на приведенную массу, 
а также от противодействующей силы, создаваемой пружинами контактов. Ускорение 
якоря во время включения реле определяется путем вычисления второй производной 
функции δ(t) методом Ридера. Для того чтобы дискретную зависимость δ(t) можно было 
продифференцировать, она заменяется гладкой функцией с помощью полиноминальной 
регрессии с четвертой степенью аппроксимирующего полинома, используя метод наи-
меньших квадратов. Скрытый ход контактов определяется путем решения системы из n-
уравнений противодействующих сил, где n – количество контактных групп в данном реле. 
Зная совместный и скрытый ход каждого контакта, можно определить контактное давле-
ние. 

Предлагаемый метод позволяет автоматизировать измерения механических парамет-
ров реле железнодорожной автоматики типов НМШ и РЭЛ без снятия кожуха. Погреш-
ность вычисления контактного давления, которая обеспечивается данным методом, позво-
ляет использовать его на практике вместо существующей технологии проверки электро-
магнитных реле первого класса надежности. 
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О ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ РЕЛЬСОВЫХ ЦЕПЕЙ ПОЛИГОНА 
ЭЛЕКТРОТЯГИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, ПРИМЫКАЮЩЕГО К СТАНЦИИ 

СТЫКОВАНИЯ 
 

Разгонов А.П., Журавлев А.Ю., Разгонов С.А. (ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 
 
На участках железных дорог с электротягой переменного тока, примыкающих к 

станциям стыкования, при определенной схеме коммутации тяговой сети постоянного то-
ка в рельсовой сети возникают повышенные потенциалы постоянного тока «рельс-земля». 
В этом случае существенно возрастают постоянные токи утечки в перегонные пути, осна-
щенные электротягой переменного тока и создаются условия для намагничивания путе-
вых дроссель-трансформаторов (ДТ) и нарушения работы рельсовых цепей (длиной менее 
500м) и станционных светофоров. Ток намагничивания, в свою очередь, зависит от асим-
метрии рельсовой линии по постоянному току, значительно превышающей нормативную 
величину. 

При аналитическом анализе работоспособности РЦ под воздействием помехи тяго-
вого тока использовалась математическая модель, описывающая семейство кривых 

2 2

1 1 2 2sh chbm db
h Ae b b

dt
−γ= α β + α β . Установлены причины отказов и условия их возникнове-

ния в действующих устройствах СЦБ. Рассчитаны предельные коэффициенты асимметрии 
рельсовой линии, как по постоянному току, так и переменному тяговому току. Оказалось, 
что асимметрия по постоянному току, в условиях применяемой технологии обслуживания 
в 4…5 раз может превышать асимметрию по переменному току, что явилось главной при-
чиной отказов. С помощью нового метода расчета рельсовых цепей с применением мате-
матической модели перемагничивания ферромагнетиков получена количественная оценка 
предельно-допустимых токов асимметрии рельсовой линии и сопротивлений цепи намаг-
ничивания дросселей, вызывающих изменение состояния приемника (из 1,0 → 0) и отказ 
устройств СЦБ. Сформулированы технические меры по повышению электромагнитной 
помехоустойчивости и защите рельсовых цепей в условиях действия мощных помех тяго-
вого постоянного тока тяговой подстанции станции стыкования. 

Для решения проблемы обеспечения помехоустойчивости рельсовых цепей в усло-
виях мощных  помех постоянного тягового тока нами предложены несколько путей. 

Первый из них – применение дроссель-трансформаторов с воздушным зазором типа 
ДТ-06-500С, применяемых на станциях стыкования. Эти дроссели выдерживают значи-
тельный постоянный ток асимметрии, не насыщаясь, работая в линейном режиме и обес-
печивая нормальную работу рельсовых цепей. Вместе с тем, следует учитывать, что заме-
на дроссель-трансформаторов в коротких РЦ приводит к значительным затратам средств. 

Второй путь решения проблемы – с помощью защитных коммутирующих блоков, на 
наш взгляд более эффективный, поскольку путь растекания обратного тягового постоян-
ного тока с рельсовой сети станции стыкования в сторону полигона электротяги перемен-
ного тока и предотвращает электрическую коррозию опор контактной сети, рельсов и их 
скреплений. На это устройство получен патент на изобретение № 33376, оно испытано в 
лаборатории ДИИТа «Рейкові кола» и в полевых условиях на станции стыкования Пяти-
хатки – стыковые Приднепровской ж.д. и показало положительный результат. 

И, наконец, третий путь – установка симметрирующих резистивных блоков в корот-
ких РЦ. Величина сопротивлений резисторов блоков существенно превосходит сумму 
всех сопротивлений в схеме моста рельсовой линии, включая обмотки ДТ, разность со-
противлений рельсовых нитей и дроссельных перемычек постоянному току. Резисторы 
блоков включаются последовательно с дроссельными перемычками на одном из концов 
рельсовой линии, что значительно дешевле, чем в случае замены дросселей. 
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УЗАГАЛЬНЕННЯ МЕТОДУ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ 

СИСТЕМ ЗА ДОПОМОГОЮ СТУПЕНЕВОГО СИГНАЛУ 
 

Рибалка Р.В. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 

Перші реалізовані в системах керування методи ідентифікації були основані на за-
стосуванні сигналів спеціальної форми. Принциповим моментом задачі оцінювання пара-
метрів об’єкта є необхідність збудження об’єкта. Часто у випадках, коли це можливо, яв-
ляється вигідним використовувати спеціальні тестові сигнали, що подаються на об’єкт 
ззовні. Ці методи ідентифікації передбачають ідентифікацію поза процесом керування, що 
звужує область застосування методів ідентифікації за спеціальними сигналами за рахунок 
неможливості ідентифікації об’єктів, які не можуть бути вимкнені з роботи. Додатковою 
проблемою є генерація тестових сигналів. 

Автором пропонується розширити область застосування методів ідентифікації за 
спеціальними сигналами для лінійної динамічної стаціонарної дискретної системи. За ос-
нову взятий метод ідентифікації за перехідною характеристикою (ПХ). Здійснюється це 
шляхом приведення вхідного сигналу, який недостатньо точно апроксимує ступеневу дію, 
до виду ступеневої дії. 

Математичний апарат пропонованого методу корекції спектрів (МКС) заснований на 
особливості зміни сигналу в лінійній системі. Вихідний сигнал змінюється точно за такою 
самою лінійною зміною, за якою був змінений вхідний сигнал. Інакше кажучи, постає за-
дача у створенні такого лінійного фільтру ( ). .л фp t  для заданого конкретного сигналу 

( ).оригx t , щоб на виході цього фільтру отримати сигнал заданої форми ( ).змінx t . Далі, корис-

туючись попередньо створеним фільтром ( ). .л фp t , необхідно знайти ( ).змінy t  шляхом про-

пускання ( ).оригy t  через ( ). .л фp t . Отримані змінені таким чином сигнали ( ).змінx t  та ( ).змінy t  

використати в обраному методі ідентифікації (за ПХ). 
З метою дослідження запропонованої методики були проведені експерименти на 

електронно-обчислювальній машині (ЕОМ). В якості об’єкту дослідження взятий цифро-
вий фільтр, створений за аналоговим прототипом “коливальна ланка” і представлений у 
виді різницевого рівняння. Параметри об’єкту дослідження: коефіцієнт підсилення 1, кое-
фіцієнт демпфірування 0.4, постійна часу ( )1 2π  с, інтервал дискретизації 1 16 с. Вимірю-

валися імпульсна (ІХ), перехідна (ПХ), амплітудо- (АЧХ) та фазочастотна (ФЧХ) характе-
ристики. За еталонні прийняті характеристики, отримані прямими методами за визначен-
ням (ІХ та ПХ), та з відомих співвідношень, що пов’язують ІХ з АЧХ та ФЧХ. З еталон-
ними порівнювалися характеристики отримані методом ідентифікації за ПХ без та із 
застосуванням МКС. Похибка ідентифікації вимірювалася середньоквадратичним відхи-
ленням. 

З проведеного моделювання на ЕОМ видно, що похибка ідентифікації за ПХ із за-
стосуванням МКС значно нижча за похибку ідентифікації за ПХ без застосування МКС. 
Ідея методу полягає у приведенні  спектру реального вхідного сигналу до спектру обрано-
го (взірцевого) сигналу, який відповідає поставленим вимогам до тестового сигналу конк-
ретно обраного методу ідентифікації (за ПХ). Це розширює область застосування методу 
ідентифікації за ПХ на вхідні сигнали, форма яких недостатньо точно апроксимує форму 
ступеневої дії на вході, вводячи обмеження на відсутність нульових компонентів в амплі-
тудному спектрі вхідного сигналу. Вводячи адитивний широкосмуговий сигнал до вузько-
смугового робочого, можна розширити дану методику і на об’єкти, які не можуть бути 
вимкнені з експлуатації під час ідентифікації. Автором проводяться дослідження щодо 
застосування МКС до методів ідентифікації за допомогою інших спеціальних сигналів. 



 121

Використання вейвлет-перетворення. Вирішення задачі ідентифікації системи застосову-
ючи фільтр МКС у якості адаптивного фільтру. 

 
МЕТОД АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ИЗМЕРЕНИЯ ПОМЕХ В РЕЛЬСОВЫХ 

ЛИНИЯХ 
 

Сердюк Т.Н., Гаврилюк В.И. (ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 
 
Надежная и бесперебойная работа железнодорожного транспорта во многом зависит 

от своевременного и качественного технического обслуживания рельсовых цепей (РЦ) и 
системы автоматической локомотивной сигнализации (АЛС), как одного из важных уст-
ройств управления движением поездов. Отказы в РЦ связаны с одной стороны сложными 
условиями их работы (значительными температурными колебаниями, изменением влаж-
ности, механическими нагрузками), а с другой стороны, мощными электромагнитными 
помехами со стороны электроподвижного состава, контактной сети и смежных высоко-
вольтных линий. Определение электромагнитных помех в рельсовых линиях позволит со-
кратить число отказов, что уменьшит эксплуатационные затрат, связанные с задержкой 
поездов и риском возникновения аварийной ситуации. В настоящее время измерение 
спектрального состава и уровней помех в рельсовых цепях в условиях эксплуатации не 
выполняется и не регламентируется, хотя значительное число отказов в РЦ обусловлено 
ими. 

Предлагается выполнять контроль уровня и спектрального состава электромагнит-
ных помех в РЦ автоматизировано во время измерительной поездки вагона-лаборатории 
«Автоматика, телемеханика и связь». Измерение помех выполняется в паузах кодов АЛС с 
выходов приемных катушек вагона-лаборатории или локомотива с помощью специально 
разработанного аппаратно-программного комплекса (АПК) во время контроля параметров 
данных кодов. 

Для научного обоснования методики автоматизированного измерения помех была 
разработана математическая модель канала АЛС, которая описывает физические процес-
сы передачи кодового тока от путевых устройств к локомотивным и тягового тока, проте-
кающего от локомотива к тяговой подстанции. Предложенная методика заключается в из-
мерении электродвижущей силы в приемных катушках автоматической локомотивной 
сигнализации по длине всей РЦ, которая наводится под действием тока, протекающего в 
рельсах, оцифровкой полученного сигнала и последующим анализом. Схема канала АЛС 
включает в себя четырехполюсники питающего конца, рельсовой линии, сопротивления 
поездного шунта и приемные катушки локомотива или вагона-лаборатории, которые по-
зволяют передавать информацию от путевых устройств к АПК. Расчеты электродвижущей 
силы, которая наводиться в катушках АЛС под действием токов амплитудой 10 А часто-
той 50, 100,…,1000 Гц, выполненные на основании разработанной математической модели 
показали, что относительная ошибка не превышает ±3 %. Увеличение частоты гармоники 
ведет к увеличению электродвижущей силы при заданном токе в рельсах. 

По результатам проведения экспериментальных исследований, выполненных на базе 
разработанной методики, было установлено, что на участках с электротягой переменного 
тока в обратном тяговом токе присутствуют гармоники частотой 25, 75, 105, 155, 255, 360, 
465…3750, 5200 и 6200 Гц. Уровень помехи, совпадающей по частоте с кодовой несущей 
частотой 25 Гц, в паузе кода  оказался значительным. Было обнаружено, что он может 
достигать 50 % от величины полезного сигнала. На участках с электротягой постоянного 
тока в обратном тяговом токе были зафиксированы гармоники частотой 50, 75, 100, 150 
Гц. Наиболее опасной среди упомянутых является гармоника 50 Гц, поскольку она совпа-
дает с частотой кодового тока, протекающего в рельсовых цепях. Также на отдельных 
участках были зафиксированы гармоники частотой 600, 1200, 1800 и 2400 Гц в обратном 
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тяговом токе, что свидетельствует о неисправной работе фильтров тяговой подстанции. 
Такие помехи оказывают лишь мешающее действие на работу РЦ. 

 
К РАЗРАБОТКЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЯ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЦИФРОВЫХ РЕГУЛЯРНЫХ K-ЗНАЧНЫХ СХЕМ 
 

Тимошкин А.И. (НГУ, г. Днепропетровск) 
 

The problem of optimal testing of combinational regular k-valued circuits is considered. Necessary 
and sufficient condition for existence of functional fault detection test of minimally possible length for 

one-dimensional regular structure is obtained. 
 
Общеизвестно, что повышение надежности систем телемеханического управления и 

контроля достигается за счёт применения в них различных по функциональному назначе-
нию интегральных микросхем высокой степени интеграции. К настоящему времени наме-
тилась устойчивая тенденция использования в микросхемах функционально законченных 
узлов на многозначных (или k-значных) элементах, поскольку это позволяет добиться 
дальнейшего существенного повышения степени интеграции и снижения потребляемой 
мощности. 

Поскольку область применения схем на k-значных элементах постоянно расширяет-
ся, актуальной становится задача разработки различных методов контроля, диагностиро-
вания и контролепригодного синтеза этих схем. С упомянутой задачей тесно связана зада-
ча поиска условий существования проверяющих функциональных и структурных тестов 
заданной (в том числе и минимальной) длины для различных классов отмеченных схем. 

В данной работе в качестве объекта исследования взята одномерная регулярная 
структура, представляющая собой цепочку из m функциональных ячеек. Каждая і-тая 
(i=1,2…,m) ячейка этой структуры имеет по одному горизонтальному входу и выходу, 
один вертикальный выход, n-1  вертикальных входов и реализует две функции k-значной 
логики Qi и Ri, зависящих от n переменных: ri, x

i
1, x

i
2, …, xi

n-1 и принимающих все k значе-
ний. При этом на горизонтальном выходе і-той ячейки, связанном c горизонтальным вхо-
дом ri+1 i+1-вой ячейки (i=1, 2, …, m-1) формируется функция Ri, а на вертикальном выхо-
де-Qi. Для этой структуры получено необходимое и достаточное условие существования 
проверяющего функционального теста длины kn (или функционального теста минимально 
возможной длинны): описанная регулярная структура обладает проверяющим функцио-
нальным тестом минимально возможной длины (длины kn) тогда и только тогда, когда для 
любого іє{1, 2,…, m} число каждого из значений в столбце значений функции Ri равно 
числу этого же значения в столбце значений её аргумента ri. Оценена мощность класса 
описанных одномерных регулярных структур, обладающих проверяющими функциональ-
ными тестами минимально возможной длины, в зависимости от чисел n и m. 
 

СПОСОБ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СХЕМ ДВУХКАНАЛЬНОЙ ЛОГИКИ В СХЕМЫ 
ОДНОКАНАЛЬНОЙ ЛОГИКИ 

 
Тимошкин А.И. (НГУ, г. Днепропетровск) 

 
A method of synthesis dual-link circuits is supposed. This method allows to transform any dual-

link circuit after failure in it in usual unary – link circuit and to use it according prescription. 
 

В настоящее время в цифровых системах различного назначения широко использу-
ются схемы двухканальной логики поскольку на их основе легко строятся отказоустойчи-
вые и самоконтролируемые структуры. 
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Обычные двухканальные схемы приходится полностью заменять после возникнове-
ния отказов в них на работоспособные двухканальные схемы. При этом одна из двухка-
нальных подсхем заменяемой двухканальной схемы остаётся работоспособной. Однако 
ввиду того, что функции, реализуемые одноканальными подсхемами различны, эту под-
схему непосредственно использовать в одноканальной подсистеме нельзя. 

Предлагается способ построения схем двухканальной логики, который позволяет 
преобразовать после однократного отказа любую двухканальную схему в обычную одно-
канальную схему и использовать полученную схему далее по назначению. Этот способ 
построения схем двухканальной логики основан на применении одноканальных модифи-
цированных элементов «И» и «ИЛИ»  в составе двухканальных элементов «И» и «ИЛИ». 
При этом логические функции, реализуемые модифицированными элементами «И» и 
«ИЛИ», зависят от значений сигналов управления. 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВПЛИВУ ТЯГОВОГО СТРУМУ НА 

РЕЙКОВІ КОЛА 
 

Щека В.І. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 

Однією з головних та актуальних на цей день проблем залізниці є впровадження ма-
гістралей з прискореним, а в подальшому зі швидкісним рухом поїздів. Ця проблема може 
бути вирішена тільки за допомогою комплексного переоснащення галузі: побудови нових 
шляхів сполучення, застосування сучасних систем регулювання руху поїздів та впрова-
дження нових типів рухомого складу. При цьому необхідно забезпечити високий рівень 
безпеки руху поїздів, на заваді чому стає проблема електромагнітної сумісності. Тому при 
розробці та впровадженні в експлуатацію нових технічних об’єктів на залізничному 
транспорті необхідне проведення відповідних досліджень та випробувань для доведення 
їх електромагнітної сумісності з суміжними системами. 

В якості суміжної системи, що піддається електромагнітному впливу, розглядаються 
рейкові кола - основний елемент, що забезпечує безпеку руху на залізничному транспорті. 
Контактна мережа електрифікованої залізниці створює проблеми сумісності з суміжними 
лініями, зокрема з рейковими колами, призводячи до появи у них значних наведених 
струмів та напруг. У продовж своєї роботи рейкові кола постійно перебувають під елект-
ромагнітним впливом системи тягового електропостачання, тому метою дослідження є 
визначення небезпечних для роботи рейкових кіл гармонік у струмах, що протікають по 
рейковим лініям, та розробка математичної моделі для оцінки електромагнітного впливу 
системи тягового електропостачання на рейкові кола. 

Система тягового електропостачання для кожної колії двоколійної ділянки склада-
ється з контактного провода, несучого тросу та двох рейок, що електрично з'єднані з зем-
лею через опір ізоляції баласту. Окрім цього до контактної підвіски можуть бути парале-
льно під'єднані підсилюючий та екрануючий провід. Таким чином система є баготопрові-
дною і для її аналізу здебільше використовується теорія багатопровідних довгих ліній та 
багатополюсників. Математичне описання системи тягового електропостачання двоколій-
ної ділянки залізниці побудовано в роботі на основі загальноприйнятої еквівалентної схе-
ми із застосуванням математичного апарату для ліній з розповсюдженими параметрами, 
що за звичай використовується для таких задач. У математичній моделі було враховано 
електромагнітний зв’язок між: контактним проводом та рейковими нитками, контактним 
проводом суміжної колії та рейковими нитками та між двома рейковими нитками. Прове-
дені розрахунки показують, що активна і ємнісна провідності між контактним проводом 
та рейками є незначною і ними можна знехтувати. 

У результаті проведених досліджень виявлено, що несинусоїдальність струму в рей-
кових нитках в значній мірі визначається роботою нелінійних перетворювачів електрору-
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хомого складу та несинусоїдальністтю напруги контактної мережі. Визначені найбільш 
небезпечні для роботи рейкових кіл гармоніки та проведено аналіз умов виникнення під їх 
дією заважаю чого або небезпечного впливу. За допомогою математичної моделі 
з’ясовано характер розповсюдження гармонічних складових вздовж рейкової лінії, за умов 
знаходження на ділянці залізниці декількох електровозів. 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВПЛИВУ НОВИХ ТИПІВ 
ЕЛЕКТРОРУХОМОГО СКЛАДУ НА ПРИСТРОЇ АВТОМАТИКИ 

 
Щека В.І. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 

 
На шляху розвитку швидкісного руху на залізниці одним з пріоритетних питань є 

впровадження нових сучасних видів електрорухомого складу (ЕРС). Сьогодні на залізни-
цях України традиційно в якості тягових приводів локомотивів використовують колектор-
ні двигуни постійного струму. Істотно підвищити силу тяги і швидкість руху неможливо, 
не збільшивши потужність тягових двигунів електровозів. Підвищення потужності колек-
торних тягових двигунів не сприяє збільшенню їх надійності та ККД. Тому цілком зрозу-
міло прагнення створити потужний, але при цьому простий і дешевший асинхронний тя-
говий двигун (АТД). З появою транзисторних модулів великої потужності розширилися 
перспективи використання асинхронних приводів та електровозів на їх базі. Але при роз-
робці та впровадженні нових типів рухомого складу необхідно підтримувати безпеку ру-
ху, що можливо тільки при забезпеченні їх електромагнітної сумісності з пристроями залі-
зничної автоматики та сигналізації. Тому дослідження присвячено визначенню можливого 
електромагнітного впливу ЕРС з АТД на рейкові кола, які є основним елементом забезпе-
чення безпеку руху на залізничному транспорті. 

Асинхронний електропривод складається з вхідного силового перетворювача (зазви-
чай керований випрямляч), ланки постійної напруги, автономного інвертора напруги, що 
живить асинхронні двигуни та системи керування. Сучасні інвертори напруги будують на 
базі потужних IGBT транзисторів. У роботі було детально розглянуто структуру ЕРС з 
АТД та визначено, що основним джерелом електромагнітного впливу є тягові перетворю-
вачі, а саме інвертори напруги. 

Для проведення дослідження було створено математичну модель інвертора напруги, 
яка дозволяє передбачати гармонічний склад зворотного тягового струму у рейкових ліні-
ях від локомотивів з АТД. Зв’язок між вхідними і вихідними параметрами інвертора вста-
новимо за допомогою комутаційної функції, яка залежать від тривалості включеного ста-
ну транзисторів, схеми з'єднання навантаження і режиму її роботи. Тобто комутаційна 
функція відображає алгоритм керування інвертором і при цьому є повністю незалежною 
від частоти, яку цей інвертор утворює. У роботі запропонований аналітичний запис кому-
таційної функції інвертора та за допомогою перетворення Фур’є отримано її спектральний 
склад з якого видно домінування гармонік з кратністю (6 1)k + . 

Для оцінки впливу ЕРС на суміжні кола необхідно визначити спектр споживаного 
струму (або напруги) з контактної мережі. Так як АТД є основним споживачем, то, аналі-
зуючи спектральний склад його фазної напруги, можна робити висновки про вплив на ро-
боту рейкових кіл. За допомогою комутаційної функції можна визначити напругу у будь-
якій фазі двигуна і застосувавши перетворення Фур’є отримати її спектр. Спектральна ха-
рактеристика фазної напруги показує присутність гармонік з кратністю (6 1)k ± , що обумо-
влено особливостями комутаційної функції. Основна енергія сконцентрована у першій га-
рмоніці, це є вихідна частота інвертора, яка формує магніторушійну силу в асинхронному 
двигуні і визначає швидкість обертання ротора. 
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З проведених досліджень можна зробити висновок, що наявність тих чи інших ви-
щих гармонік у спектрі зворотного тягового струму обумовлена алгоритмом керування 
інвертором та швидкістю руху локомотива. Запропонована у роботі математична модель 
асинхронного тягового приводу дозволяє передбачати гармонічний склад зворотного тя-
гового струму у рейкових лініях від локомотивів з АТД. 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ 

 
Ящук К.І. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 

 
В сучасних умовах стрімкого розвитку науково-технічного прогресу залізничний 

транспорт теж відповідно розвивається у різноманітних напрямках. Постійне вдоскона-
лення існуючих систем та розробка новітніх в першу чергу призначені для забезпечення 
безпеки руху поїздів та, звичайно, для підвищення пропускної здатності. Тому чи не най-
головнішу роль відіграє достовірність прийому та передачі даних. Останні у свою чергу 
значною мірою будуть залежати від  стану кабельних ліній. Тому на даний час  існує до-
сить велика кількість методів діагностики кабельних ліній. Загальними вимогами, які по-
требуються від методів визначення місць пошкодження кабельних ліній (ВМП) є швид-
кість та точність. Вимірювання відстані від кінця або кінців лінії до місця пошкодження є 
дистанційним методом, що відзначається своєю швидкодією. Але цей метод не є досить 
точним. Для кабельних ліній, що прокладені в землі, неможливо точно визначити місце 
розкопки, адже відстань від характерних точок траси кабельних ліній в документації за-
значається лише в горизонтальній площині. Кабель вкладається в траншеї так званою 
змійкою, тобто неможливо достовірно визначити ступінь видовження. Для більшості ка-
бельних ліній використовується топографічний метод (трасовий), який полягає у визна-
ченні місця пошкодження на трасі. Сучасні топографічні методи є досить точними, але 
вони не є швидкодіючими. Існують також імпульсні методи (локаційні та хвильові). Лока-
ційний метод заснований на вимірюваннях часу між моментами посилки в лінію зондую-
чого імпульсу і надходження до початку лінії імпульсу, відображеного від місця пошко-
дження. Хвильовий метод заснований на  вимірюваннях часу між моментами досягнення 
кінців лінії фронтами електромагнітних хвиль, що виникають у місці пошкодження. Але 
виникають складності при аналізі отриманих характеристик, адже такий вид характерис-
тик значною мірою залежить від величини поданих імпульсів, відсутності або присутності 
пробою тощо. Також на імпульсній характеристиці кабельної лінії дуже важко розрізнити 
відображення від неоднорідностей, відображення від сусідніх  неоднорідностей зливають-
ся один з одним. Через відносно великі тривалості фронтів та зрізів хвильових процесів 
виникає велика похибка вимірювань. А також є можливість виникнення помилок через 
нестабільність процесу пробою, що в будь-який момент може перерватися і не повторити-
ся в тому ж вигляді. Петльовий метод заснований на вимірюваннях опору постійному 
струму відрізків жил кабелю. Але цей метод в більшості випадків використовується при 
відсутності імпульсних пристроїв. Імпульсні методи у порівнянні з петльовим є більш то-
чними, зручними та менш трудомісткими. При обривах жил кабеля в деяких випадках 
можна застосовувати ємнісний метод. Відстань до місця обриву визначається по виміря-
ній ємності  жил ділянки кабельних ліній. Недоліками є залежність точності вимірювання 
від опору ізоляції в місцях пошкоджень, а також залежність вимірювань на постійному 
струмі від величини перехідного опору в місці обриву. Індукційний метод полягає в фік-
суванні характеру зміни магнітного поля траси, що створюється протікаючим струмом. 
Цей метод є досить ефективним, але при невідомій зоні місцезнаходження  пошкодження 
потрібно пройти вздовж усієї траси з трасошукачем, що є проблематичним у важкодосту-
пних місцях. Контактні методи (акустичний, потенціальний) теж мають недоліки, адже 
вони не дають можливості точно визначити трасу прокладки, глибину залягання і точне 
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місце короткого замикання (як, наприклад, імпульсний метод), а лише дозволяють точно 
визначити місце обриву кабельної лінії. 

З проведених досліджень можна зробити висновок, що існує велика кількість мето-
дів діагностики кабельних ліній, кожен з яких володіє певними недоліками, тому випливає 
необхідність розробки методу, що враховував би недоліки існуючих методів.    
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ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ ТРАНСПОРТУ 

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ТРАНСПОРТА 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СТАНЦИЙ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ 
ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН ПОСТОЯННОГО И ПУЛЬСИРУЮЩЕГО 

ТОКА 
 

Афанасов А.М. (ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 
 

Problems and prospects of replacement of the revolved energy sources which are used in stands for 
the test of hauling electric machines of direct and pulsating current are examined, on static transformers. 

 
Очевидная необходимость модернизации существующих станций для испытания тя-

говых электрических машин поднимает одним из наиважнейших вопрос о том, какой из 
вариантов схемы испытания будет наиболее рациональным для данного типа испытуемых 
электрических машин. Даже поверхностный анализ параметров существующего типового 
ряда тяговых электромашин и известного количества вариантов схем взаимной нагрузки 
показывает, что данная проблема весьма актуальна и требует более глубокого исследова-
ния. 

Оптимизация структуры схемы взаимной нагрузки является генеральным направле-
нием в решении общей задачи снижения энергетических затрат на испытание тяговых 
энергетических машин постоянного и пульсирующего тока. Простая замена существую-
щих вращающихся источников, используемых в испытательных стендах в настоящее вре-
мя, на статические преобразователи без изменения принципиальных электромеханических 
схем стендов, во многих случаях не даст возможности использования всех преимуществ 
полупроводниковых преобразователей и систем автоматического управления ими. Такая 
модернизация испытательных станций хотя и даст положительный эффект в  виде сниже-
ния энергетических затрат на испытания, но будет не наиболее рациональной, исчерпы-
вающей все возможные резервы. 

Решение общей проблемы выбора рациональной схемы для испытания тяговых 
электрических машин требует предварительного определения всех возможных вариантов 
обеспечения взаимной нагрузки электромашин постоянного тока последовательного воз-
буждения. Для решения этой задачи необходим системный подход, основанный на анали-
зе самых общих принципов обеспечения процесса взаимной нагрузки. В результате такого 
анализа должны быть определены соотношения энергетических и электромеханических 
параметров системы, на основании которых смогут быть построены конкретные электро-
механические схемы испытаний  всех возможных вариантов. 

 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОВОЗОВ ВЛ80Т И ВЛ80С НА ПЛАВНОЕ 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ТЯГОВЫХ 
ДВИГАТЕЛЯХ В РЕЖИМЕ ТЯГИ И РЕОСТАТНОГО ТОРМОЖЕНИЯ 

 
Висин Н.Г., Власенко Б.Т., Кийко А.И. (ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 

 
Кафедра ЭПС ДИИТа разработала проект-задание на модернизацию электровозов 

ВЛ80Т и ВЛ80С с заменой группового контактного переключателя типа ЭКГ-8 ж весом 960 
кг и двух переходных реакторов ПРА-48 весом 900 кг, на бесконтактное тиристорное 
плавное регулирование напряжения на тяговых двигателях в режиме тяги и реостатного 
торможения. 



 128

Конструкция выводы существующего трансформатора остаются без изменения, но 
производятся, по предложению кафедры ЭПС, простые пересоединения для осуществле-
ния четырёхзонного плавного регулирование напряжения на тяговых двигателях. Подобно 
электровозу ВЛ85. 

Устанавливается блок автоматического управления  и блок управления полууправ-
ляемыми тиристорными преобразователями, которые, как в режиме тяги, так и в режиме 
реостатного торможения, осуществляют плавное автоматическое регулирование напряже-
ния на тяговых двигателях. 

В результате модернизации силовая схема и система автоматического управления 
аналогичны схемам электровозов ВЛ85Т и ВЛ65, но только с реостатным торможением. 
Надежность работы силовой схемы и узлов автоматического управления, на предлагаемых 
модернизированных электровозах ВЛ80Т и ВЛ80С фактически подтверждены длительной 
эксплуатацией электровозов ВЛ85 и ВЛ65 на железных дорогах России. 

При эксплуатации модернизированных электровозов ВЛ80Т и ВЛ80С возможно уве-
личить массу поезда на 200-300 тонн. Снизить затраты на их ремонт и обслуживание, из-
за отсутствия ненадёжного работающего контактного переключателя  ЭКГ-8ж, повысить 
надежность работы тяговых двигателей НБ 418 К6, а также скорость движения на 8%. 
Снизить удельный расход энергии на 8%, кА за счёт плавного регулирования напряжения, 
так и за счёт отсутствия, при пуске, встречно-согласного включения обмоток трансформа-
тора. Экономический эффект от модернизации одного электровоза ВЛ80Т (ВЛ80С) соста-
вит около 100 тыс. грн. в год, а затраты окупятся без учёта более надежной работы тяго-
вых двигателей, за 2,7 года.   

 
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ ДИАГНОСТИКИ ЭЛЕКТРОВОЗОВ. 

 
Гилевич О.И. (ДНУЖТ), Западенко В.А., Повийчук Б.П.  

(ГП «НПК «Электровозостроение», г. Днепропетровск) 
 

A necessity and benefit of the side diagnostic systems is described in this article. The questions of 
equipment of locomotive depots the specialized software are also considered. It software is intended for 

the analysis of data which are carried from the side diagnostic systems. 
 
Выпускаемые ГП «НПК «Электровозостроение» магистральные грузопассажирские 

электровозы постоянного тока ДЭ1 и переменного тока ДС3 оборудованы системами ди-
агностики (СД) агрегатов и узлов. Эти СД интегрированы в микропроцессорную систему 
управления электровоза. СД электровоза ДЭ1 контролирует более 150 параметров, элек-
тровоза ДС3 – около 500 параметров. 

Опыт эксплуатации этих систем показывает, что принятая концепция построения 
СД, предусматривающая сохранение в памяти бортовой ЭВМ значений контролируемых 
параметров, имевших место при возникновении предотказной ситуации, даёт возмож-
ность достаточно точно идентифицировать причины возникновения этих ситуаций. Ин-
формация, записываемая в памяти бортовой ЭВМ, может быть переведена в стационарные 
диагностические комплексы локомотивного депо, где она может быть обработана и ис-
пользована для планирования работ по техническому обслуживанию и ремонту электро-
возов. Такие комплексы должны оснащаться соответствующим программным обеспече-
нием (ПО). Это ПО создано предприятиями-разработчиками СД. 

Особенностями электровоза ДС3 является наличие системы автоматического регу-
лирования режимов работы асинхронных тяговых двигателей (момент, скорость враще-
ния). Это обусловило необходимость непрерывного контроля ряда параметров, по кото-
рым определяется реализуемый момент и величина скольжения (напряжения, токи, тем-
пературы обмоток, частота вращения поля статора). Регистрация этих параметров в СД 
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даёт возможность анализировать состояние узлов системы регулирования и тяговых элек-
тродвигателей. При этом важным является возможность анализа динамики параметров 
элементов тяговых полупроводниковых преобразователей. Для реализации такой возмож-
ности кроме основных параметров, касающихся оборудования электровоза в целом, дос-
тупна информация о состоянии компонентов тяговых и вспомогательных преобразовате-
лей (состояние контакторов, сетевых разъединителей, элементов защиты, электрических 
параметров звена промежуточного контура, четырехквадрантных выпрямителей, инверто-
ров). Дополнительные параметры записываются в энергонезависимую память системы 
управления электровозом и системы управления тяговым приводом. Доступ к таким дан-
ным имеют специалисты сервисной группы при помощи специализированного программ-
ного обеспечения.  

Возможность отслеживания динамики контролируемых параметров позволяет свое-
временно оценивать необходимость замены отдельных узлов и блоков как силовой части 
тягового электропривода, так и узлов систем автоматического регулирования. При этом 
оснащение электровозов системами диагностирования незначительно повышает их стои-
мость, так как элементы, обеспечивающие получение и доставку информации для СД, яв-
ляются составной частью системы управления электровозов. 

Поскольку внедрение в локомотивный парк железных дорог Украины электровозов с 
асинхронными тяговыми двигателями и мощными силовыми полупроводниковыми пре-
образователями (автономные и ведомые сетью инверторы) требуют адаптации локомо-
тивных депо к этому виду техники, необходимо ускорить решение вопросов оснащения 
локомотивных депо соответствующими стационарными диагностическими комплексами, 
обеспечивающими обработку данных бортовых диагностических систем. 

 
ПОЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ ЦЕПЕЙ ТЯГОВИХ 

МАШИН 
 

Дубинец Л.В., Карзова О.А. (ДНУЖТ, г. Днепропетровск)  
 
В настоящее время в схемах подвижного состава (ПС) для защиты от перегрузки це-

пей вспомогательных машин и тяговых двигателей применяются в основном тепловые и 
электромагнитные реле. Например, для защиты от неполных коротких замыканий в цепях 
тяговых двигателей применяют электромагнитные максимальные реле (реле перегрузки). 
С этой целью используют также дифференциальные реле, уставки которых отвечают дос-
таточно малой разнице токов, что позволяет обеспечить защиту силовой цепи при любом 
чередовании якорей и обмоток возбуждения тяговых двигателей, а также во всем практи-
чески возможном диапазоне нагрузок. От замыканий на землю есть реле заземления, в ка-
честве которых используют электромагнитные реле напряжения с дополнительным рези-
стором в кругу катушки. Для защиты от пониженного напряжения применяют реле мини-
мального напряжения на ПС постоянного тока. Для защиты от перегрузок во время пуска 
вспомогательных машин применяют тепловые реле. Все эти виды электромагнитных и 
тепловых реле имеют время срабатывания, которое измеряется несколькими сотыми се-
кундами. 

На каждом типе ПС применены реле разных типов для выполнения одинаковых 
функций. Поэтому показатели унификации этих реле очень низкие. Кроме того, на их из-
готовление нужно значительное количество цветных и других материалов, габариты этих 
реле значительные, содержание их в эксплуатации нуждается в значительных расходах, 
уровень безотказной работы относительно низкий. 

На данный момент есть реальная возможность разработки устройств для защиты 
указанных цепей от перегрузок на базе современных микроконтроллеров. Как показывает 
опыт применения микропроцессорных устройств в других отраслях техники, они не име-
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ют указанных недостатков тепловых и электромагнитных реле. Важным является и то, что 
микропроцессорные устройства имеют существенно большее быстродействие, которое 
позволяет с их помощью дать сигнал на отключение, например, цепи, в которой возникло 
короткое замыкание (КЗ), за время существенно меньшее времени возникновения ударно-
го тока короткого замыкания и тем самым уменьшить повреждение от токов КЗ. 

На кафедре автоматизированного электропривода разработано микропроцессорное 
устройство для защиты цепей двигателя компрессора на электропоезде ЕР2, который объ-
единяет функции теплового реле ТРВ-8,5 и реле перегрузки Р-103. 

Номинальный ток двигателя (ДК-409А или ДК-406А) компрессора составляет 4,5 А. 
Ток срабатывания реле Р-103, которое защищает цепь двигателя компрессора от перегру-
зок и токов КЗ, составляет 35 А. Стендовые испытания показали, что в интервале тока 
15<I<35 А проверяемые экземпляры тепловых реле отвечают в основном их характери-
стикам (при токе 12 А реле должно срабатывать через 60 с, а при токе 30 А – через 2,5 с). 
Но в интервале 4,5<I<15 А ТРВ-8,5 свои функции не выполняет, что при задержке по раз-
ным причинам (особенно зимой) процесса пуска приводит к перегреву изоляции двигате-
ля. Наличие этого фактора подтверждается тем, что 72,3% двигателей выходят со строя с 
«электрических» причин. В качестве измерительного органа в разработанном микропро-
цессорном устройстве использован датчик тока ДСТ-250 с гальванической развязкой, ме-
жду первичной (силовой) и вторичной (измерительной) цепями, который обеспечивает 
необходимый уровень изоляции цепей управления от силовых цепей при напряжении 
контактной сети 3000 В. Опытный образец микропроцессорного устройства защиты дви-
гателя компрессора надёжно работает на секции ЭР2 Приднепровской железной дороги 
уже более 2 лет. 

Опыт эксплуатации подтверждает, что за счет использования современной микро-
процессорной технике можно значительно повысить надёжность защитных устройств тя-
говых электрических машин ПС железных дорого путём повышения их быстродействия 
унификации, уменьшения затрат на обслуживание и т.п. 

 
МЕТОДЫ КОРРЕЛЯЦИОННО-СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА НАПРЯЖЕНИЯ НА 
ТОКОПРИЕМНИКЕ И ТЯГОВОГО ТОКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА 

 
Костин Н.А., Саблин О.И. (ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 

 
Задача анализа спектрального состава напряжения на токоприемнике ( )tu  и тягового 

тока ( )ti  электроподвижного состава осложняется тем, что мгновенные величины ( )tu  и 

( )ti  представляют собой случайные процессы (обусловленные непрерывными технологи-
ческими колебаниями), к которым классические методы Фурье-анализа неприменимы. 
Для этих целей предлагается использование следующих двух способов, назовем их спек-
трально-статистическим и спектрально-корреляционным. 

Первый метод состоит в применении дискретного преобразования Фурье (или быст-
рого преобразования Фурье) непосредственно к самим реализациям ( )tu  и ( )ti . При этом к 
дискретизированным случайным функциям напряжения и тока можно применять напри-
мер кусочно-постоянную или кусочно-линейную аппроксимации. Однако такой способ 
позволяет определять амплитудно-частотную и фазово-частотную характеристики только 
той конкретной реализации, которая является частным случаем рассматриваемого случай-
ного процесса (тока или напряжения). А поскольку большинство графиков ( )tu  и ( )ti  со-
держат случайную составляющую, это затрудняет получение корректных данных по ам-
плитудам и частотам дискретного спектра гармоник. Поэтому необходимо установить, 
какие гармоники в спектре реализации обусловлены преимущественно случайными фак-
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торами, а какие имеют свойство устойчиво проявляться во всех реализациях (во всем слу-
чайном процессе). 

Второй метод заключается в применении преобразования Фурье не к реализациям 
случайного процесса, а к «хвосту» его корреляционной функции, который содержит те же 
частоты периодических колебаний, что и сам случайный процесс. 

В докладе приведены численные данные корреляционно-спектрального анализа на-
пряжения ( )tu  и тягового тока ( )ti  электровозов постоянного тока ВЛ8, ДЭ1 и ЧС7, экс-
плуатирующихся на участках Приднепровской дороги, а также трамваев Т-3Д, работаю-
щих в г. Днепропетровске. При этом, в частности, установлено, что амплитудный спектр 
корреляционных функций ( )tu  и ( )ti  в сравнении со спектром мгновенных реализаций 

( )tu  и ( )ti  прорежен, то есть, он свободен от случайных колебаний и содержит в себе пре-
имущественно периодические составляющие. Спектры как мгновенных графиков процессов 

( )tu  и ( )ti , так и их корреляционных функций имеют вероятностный характер и содержат 
низкочастотные составляющие (интергармоники), частота которых находится в диапазоне 
до 1,5 Гц для электровозов и 2,5 Гц – трамваев. В переходных режимах при регулирова-
нии мощности, амплитуды и частоты гармоник в ( )tu  и ( )ti  могут значительно превышать 
уровни, найденные по длительности всей реализации, и находиться в диапазоне до 10 Гц. 
Энергия периодических колебаний, содержащихся в случайных процессах ( )tu  и ( )ti , со-
ставляет до 15 % от энергии всего случайного процесса для электровозов и до 25 % для 
трамваев, то есть, значительна, что необходимо учитывать при анализе электроэнергети-
ческих процессов в системе электрической тяги. 

 
ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ КОНТАКТОРІВ 

ЕЛЕКТРОРУХОМОГО СКЛАДУ 
 

Маренич О.О. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 
В допоміжних колах та колах керування електрорухомого складу (ЕРС) залізниць за-

стосовується значна кількість різних типів індивідуальних електромагнітних контакторів. 
Наслідком відмов вказаних контакторів може бути часткове або повне не виконання 

електровозом чи електропоїздом своїх функцій. Тому дослідження можливих причин від-
мови цих контакторів —важлива задача з точки зору збереження надійності ЕРС заліз-
ниць. 

У процесі включення електромагніта його динамічна характеристика повинна про-
ходити нижче статичної і для певного включення потрібно, щоб динамічна характеристи-
ка лягла також вище протидіючої. 

Для безумовно надійного включення контактора, потрібно, щоб усі характеристики 
розташовувалися одна відносно іншої вищевказаним чином при найменшому допустимо-
му струмі котушки електромагніту у всіх положеннях якоря. 

Відхилення параметрів елементів приводів електромагнітних контакторів від їх но-
мінальних альбомних значень впливають на вид і взаємне розташування характеристик, 
вказаних на цьому рисунку. 

Для забезпечення надійного спрацьовування контактора потрібно встановити зв'язок 
між випадковими відхиленнями параметрів приводу і виникаючими внаслідок цього змі-
нами характеристик  

На практиці відхилення можуть перевищувати альбомні значення. Якщо в процесі 
збірки контактора після ремонту, або виготовлення складається все так, що всі елементи 
електромагнітного приводу будуть мати мінімальні, або максимальні відхилення, то це 
може значно вплинути на вид та взаємне розташування характеристик 
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ВЛИЯНИЕ СТОХАСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА НАПРЯЖЕНИЯ НА 

ТОКОПРИЕМНИКЕ И ТЯГОВОГО ТОКА ЭЛЕКТРОПОДВИЖНОГО СОСТАВА 
ПОСТОЯННОГО ТОКА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЕГО 

СИЛОВЫХ ЦЕПЯХ 
 

Саблин О.И. (ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 
 
Снижение энергоемкости электротранспорта является на сегодня одной из приори-

тетных задач, стоящих перед отраслью. Организационные мероприятия по экономии элек-
троэнергии требуемого эффекта уже не дают, необходим поиск новых путей экономии, в 
частности, дальнейшее развитие и внедрение энергосберегающих технологий на электро-
транспорте. Эти технологии частично разрабатываются и внедряются, где критерием в 
них выступают расход и стоимость активной электроэнергии. Однако с экономической 
точки зрения не менее важным критерием эффективности электропотребления электро-
транспорта являются также потери электроэнергии в его элементах, которые зависят от 
режима электропотребления, активной и неактивной мощностей, и во многом определя-
ются характером изменений напряжения на токоприемнике ( )tu  и тягового тока ( )ti  элек-
троподвижного состава (ЭПС). 

Общеизвестно, что потребление ЭПС активной мощности P  неразрывно связано с 
электрическими потерями в активных сопротивлениях его силовой цепи. Эти потери яв-
ляются минимально возможными, неизбежными и необходимы для потребления (переда-
чи) соответствующей активной мощности P  на выполнение полезной работы ЭПС, по-
этому их называют основными oP∆  или производительными. Потери же, вызываемые не-

качественным электропотреблением, называются дополнительными дP∆  или непроизво-

дительными. В связи с этим, целью доклада является оценка уровня непроизводительных 
потерь электроэнергии в силовых цепях ЭПС постоянного тока. 

Можно выделить две причины возникновения непроизводительных потерь электро-
энергии в силовой цепи ЭПС: искажение формы тягового тока ( )ti  по отношению к форме 

приложенного на токоприемнике напряжения ( )tu , в результате чего коэффициент мощ-
ности ЭПС постоянного тока меньше единицы; наличие низкочастотных периодических 
технологических колебаний в спектре тягового тока ( )ti , вследствие квазипериодического 
характера электропотребления, а также регулирования в широком диапазоне мощности 
ЭПС. Таким образом, непроизводительные потери мощности дP∆  являются суммой двух 

составляющих: потерь от искажения тока иР∆  и потерь от макропульсаций потребляемо-

го тока ~Р∆ . Потери 0и =∆Р  в случае совпадения формы ( )ti  с формой ( )tu , что в реаль-
ной эксплуатации невозможно, поэтому эта составляющая является мерой искажения 
функции ( )ti  по отношению к ( )tu  и пропорциональна неактивной мощности Q . Потери 

0~ =∆Р  если ( ) const=ti , что для электрической тяги также не выполнимо. Таким обра-

зом, отклонение электрических потерь P∆  (по критерию составляющей ~Р∆ ) от своего ми-

нимального значения пропорционально дисперсии случайной функции ( )ti , а при одной и той же 
потребленной на тягу энергии, потери в силовой цепи будут меньше, если фактический тяговый 
ток за поездку будет ближе к среднему. Потери ~Р∆  от колебаний тягового тока необходимо 
снижать, вероятно, за счет выравнивания тяговой нагрузки ЭПС. Следовательно, возника-
ет задача усовершенствования режимов работы ЭПС с учетом рассмотренных показате-
лей. 
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ЗАЛІЗНИЧНА КОЛІЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ 
 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ НАПРЯМКІВ  
ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

 
Костюк М.Д. (Укрзалізниця),  

Пшінько О.М., Рибкін В.В. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 

Багаторічними дослідженнями встановлено, що найменші експлуатаційні витрати з 
утримання залізничної колії будуть забезпечені при відповідному співвідношенні інтенси-
вності навантаження колії, рівня динамічного навантаження на колію від рухомого складу 
та потужності залізничної колії. 

Цей принцип використано в нормативних документах Укрзалізниці, таких, як Поло-
ження про проведення планово-запобіжних ремонтно-колійних робіт на залізницях Украї-
ни (ЦП/0113) та інших шляхом введення категорій залізничних колій і прив’язки констру-
кції колії до її категорії. Зазначеним документом категорія колій встановлюється в залеж-
ності від вантажонапруженості та від встановленої швидкості пасажирських і вантажних 
поїздів. Тобто інтенсивність навантаження колії визначена вантажонапруженістю, а рівень 
динамічного навантаження на колію від рухомого складу – встановленою швидкістю поїз-
дів. І якщо вантажонапруженість однозначно та повністю характеризує інтенсивність на-
вантаження колії, то встановлена швидкість поїздів не в повній мірі відображує динамічне 
навантаження рухомого складу на колію. 

Як відомо, динамічне навантаження на колію є похідною від статичного осьового 
навантаження, пружно-динамічних характеристик рухомого складу, фактичної швидкості 
рухомого складу, пружних характеристик залізничної колії, величин нерівностей рейкової 
колії та інших факторів. Проведений аналіз показує, що чинна нормативна документація 
Укрзалізниці не враховує більшість з цих факторів. 

Пружно-динамічні характеристики рухомого складу для однієї групи існуючого ру-
хомого складу (вантажні вагони, або пасажирські вагони, або вагони швидкісних поїздів) 
можна вважати однаковими і цей фактор враховувати категорією поїздів. Однак поява ва-
гонів з суттєво відмінними характеристиками вимагає введення нових категорій поїздів. 
Прикладом цього є початок масового випуску та впровадження вантажних вагонів з нови-
ми візкам, розрахованими на осьове навантаження 250 кН. Натурні випробування показа-
ли, що динамічне вертикальне навантаження таких вагонів на колію збільшується на 10-
12%. До 25% збільшується поздовжня гальмівна сила. Тобто динамічний вплив таких ва-
гонів на колію суттєво збільшується. Конструкція колії на ділянках обертання таких ваго-
нів має бути підсилена, і ці ділянки колії мають бути віднесені до окремої категорії. 

Одним із заходів збільшення провізної спроможності залізничних напрямків сього-
дні розглядається підвищення швидкості вантажних поїздів до 120 км/год. Цей захід та-
кож суттєво збільшує динамічне навантаження на колію та вимагає розробки нових поси-
лених конструкцій колії. 

Слід зазначити, що одночасно, незалежно від цього, на багатьох залізничних напря-
мках колійниками впроваджується конструкція колії із зменшеним епюром шпал 
(1680 шп./км). Тобто збільшується інтенсивність деформацій рейкової колії при сучасно-
му динамічному навантаженні. При збільшенні динамічного навантаження на колію інте-
нсивність деформації буде зростати у геометричній прогресії. 

Перелічені вище заходи вимагають розробки нових конструкцій колії, здатних 
сприймати підвищене динамічне навантаження та із зменшеною інтенсивністю розвитку 
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деформацій рейкової колії. Реалізація цих заходів на існуючих конструкціях колії різко 
підвищить інтенсивність розладів колії, збільшить витрати на поточне утримання та зме-
ншить міжремонтні норми. Тому ці заходи можуть бути реалізовані на окремих залізнич-
них напрямках із паралельним впровадженням підсилених конструкцій залізничної колії.  

Підвищений динамічний вплив вантажного рухомого складу на колію через збіль-
шення інтенсивності розладів колії не можна суміщати із прискореним та швидкісним ру-
хом пасажирських поїздів. 

На ґрунті зазначеного вище зроблено наступні висновки: 
1. Необхідно обґрунтувати, розробити та реалізувати спеціалізацію залізнич-

них напрямків за наступним принципом: 
• Напрямки прискореного пасажирського руху або швидкісні напрямки (напрямки 

підвищеної швидкості пасажирських поїздів); 
• напрямки інтенсивної провізної спроможності (підвищене осьове навантаження 

та підвищена швидкість вантажних поїздів); 
• напрямки суміщеного руху (суміщений рух пасажирських поїздів зі швидкістю 

до 120 км/год. та вантажних поїздів зі швидкістю до 80 км/год.). 
2. Основним критерієм визначення категорії колії повинно стати динамічне на-

вантаження рухомого складу на колію (фактична швидкість, осьове навантаження). 
3. Кожній категорії колії повинна відповідати конструкція колії із пружними 

характеристиками, що забезпечують сприйняття відповідного динамічного навантаження 
від рухомого складу, що обертається на цих ділянках. 

4. Норми утримання колій, міжремонтні норми колійних робіт та норми допус-
тимих швидкостей руху повинні бути прив’язані до категорії колії. 

Реалізація цих висновків на залізницях України дозволить оптимізувати капітальні 
вкладенні при ремонтах і модернізації колії, а також зменшити витрати на поточне утри-
мання залізничної колії. 

 
ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ШВИДКОСТЕЙ РУХУ ПОЇЗДІВ З 

УРАХУВАННЯМ ВИТРАТ НА РЕМОНТ І УТРИМАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОЇ КОЛІЇ 
 

Харлан В.І. (Львівська залізниця) 
 

The method of an establishment of rational speeds of movement in view of change of a condition of 
objects in time by means of modeling process of operation of a railway as set of objects by use of func-

tions of set is offered. 
 
За технічним станом у 2007 році на залізницях України нараховувалось 295 попере-

джень на 500 кілометрах, у 2008 році кількість попереджень зменшилась до 165 на довжи-
ні 310 км, що дозволяє значно підвищити швидкість руху. Але питання усунення постійно 
діючих і тривалих обмежень швидкості руху було і залишається актуальними для багатьох 
ділянок Укрзалізниці.  

Названа проблема включає в себе необхідність вирішення задачі вибору послідовно-
сті реконструкції ділянки з метою встановлення максимально допустимих швидкостей ру-
ху поїздів. В такій постановці задача мала вирішення в ряді наукових робіт.  

Сьогодні актуальною є вирішення задачі в більш широкій постановці – визначення 
рівня раціональних швидкостей руху на всіх об’єктах, що складають ділянку, з обґрунту-
ванням необхідності їх реконструкції і урахуванням зміни стану об’єктів в часі під час 
експлуатації. 

Для створення методики, щодо вирішення такої задачі, ділянку залізничної колії бу-
ло представлено як множену об’єктів, де окремий об’єкт – це конструкція залізничної ко-
лії, рівень швидкості по якій обмежується одним конкретним фактором, наприклад, стрі-
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лочний перевід, ділянка хворого земляного полотна тощо. Може виникнути необхідність 
на деяких об’єктах встановлення обмеження й на мінімальну швидкість, наприклад, при 
русі в кривих ділянках колії з точки зору неперевищення допустимого від’ємного непога-
шеного прискорення. 

При цьому кожен об’єкт характеризувався двома станами – швидкістю руху до і піс-
ля можливої перебудови і відповідно вартістю такої операції. Якщо передбачати подальше 
утримання ділянки, що розглядається, у відповідності до встановлених швидкостей руху, 
то слід враховувати погіршення стану об’єктів з часом. Під станом об’єкта будемо розумі-
ти імовірність безвідмовної роботи цього об’єкта в заданих умовах експлуатації. 

В такому вигляді задачу можна вирішувати як оптимізаційну, де невідомими будуть 
значення швидкостей по кожному з об’єктів, а критерієм оптимізації – співвідношення 
між часом на рух поїзда і витратами на ремонти та подальше утримання об’єктів у відпо-
відності до встановлених швидкостей. 

Запропонована методика дає змогу визначити рівні швидкостей, які можуть бути 
встановлені на об’єктах ділянки такими, що будуть раціональними з точки зору накладе-
них умов. Причому результат можна отримати у вигляді послідовності рішень і мати змо-
гу вибору між варіантами з близькими характеристиками або керуючись менш важливими 
і неврахованими обмеженнями. Крім того, запропонована модель експлуатації залізничної 
ділянки може бути інструментом для розв’язання інших питань, що пов’язані з вирішен-
ням оптимізаційних задач з урахуванням зміни стану у часі та відказу залізничних 
об’єктів.  

 
УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУ ЛІНІЇ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ШВИДКІСНОГО РУХУ 

ПОЇЗДІВ 
 

Курган М.Б., Корженевич І.П. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ),  
Харлан В.І. (Львівська залізниця) 

 
Підвищення швидкостей руху поїздів є одним з основних показників технічного 

прогресу у сфері залізничного транспорту. Організація пасажирських перевезень, пов'яза-
них із проектом «ЄВРО-2012», висуває перед транспортом України додаткові вимоги по на-
данню послуг на якісно новому рівні. До «Євро-2012» готуються ділянках, де швидкість 
утримуватиметься на рівні 140 км/год, а на деяких ділянках – до 160 км/год, що є цілком 
пристойним результатом, враховуючи, що зараз цей показник на 30-40 км/год нижчий. 

При введенні швидкісного руху поїздів найбільш вагомим питанням є реконструкція 
плану лінії. Перевлаштування профілю в більшості випадків не потребує проведення 
складних робіт, тим більше, що профіль майже не впливає на максимальну швидкість 

За участю авторів на напрямку третього міжнародного транспортного коридору (ді-
лянка Львів-Підволочиськ) були розроблені заходи для впровадження швидкісного руху 
поїздів за рахунок оптимізації параметрів кривих ділянок колії. Траса існуючої ділянки 
залізниці, що підлягає реконструкції, збудована в 1870 р., за технічними умовами, що дія-
ли раніше, коли норми проектування істотно відрізнялися від сучасних. Аналіз плану по-
казав, що на ділянці часто застосовуються криві малих радіусів з недостатніми довжинами 
перехідних кривих, що значно обмежує допустимі швидкості руху поїздів. У теперішній 
час встановлена максимальна швидкість руху на перегонах до 120 км/год. 

В даній роботі максимально допустима швидкість визначалась за проектними пара-
метрами кривих, яких можна досягти після проведення робіт з виправлення плану лінії за 
таких умов: рихтування у межах ±  60 мм.  

Якщо порівняти розрахункову швидкість до виправлення кривих із швидкістю руху 
поїздів яка можлива після рихтування кривих, то допустима швидкість збільшується на 
20-30 км/год і навіть більше. При цьому досягається економія в часі руху в непарному на-
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прямку близько 23 хв., тобто 0,6 хв./км. В багатьох випадках підвищення швидкості за-
безпечується просто правильно встановленим підвищенням зовнішньої рейки. 

Якщо передбачити роботи по виправленню колії у межах ±  60 мм, визначити за про-
грамою RWPlan проектні параметри кривих та підвищення і розрахувати допустиму шви-
дкість, то швидкість зростає в середньому в 25-30 %. При цьому будемо мати економію в 
часі руху в непарному напрямку близько 27 хв., тобто 0,7 хв./км. 

Досягти максимальної швидкості 160 км/год і відповідного скорочення часу до 
46 хв. (1,17 хв./км) можна при виконанні значних обсягів робіт з перебудови кривих, що 
потребує розширення існуючого земляного полотна від декількох до десятків і навіть со-
тень метрів.  

При вирішенні завдання щодо підвищення швидкостей руху поїздів використана 
програма RWPlan, що дозволило вести розрахунок відразу для всієї ділянки колії, враху-
вати всі обмеження на величину й напрямок зсувів та пікетажні положення окремих еле-
ментів плану. Застосування при оптимізації перебудови плану у якості критерія грошових 
витрат, надало можливість оцінити й знизити витрати на виконання робіт з рихтування 
колії. 

 
О ПОВЫШЕНИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ 

 СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ 
 

Ковтун П.В., Романенко В.В., Гутикова Н.С. (БелГУТ) 
 

Operational reliability of the crossing pieces can be raised by an establishment of the objective 
reasons of infringements of traffic safety and classification of failures of their design. 

 
Стрелочные переводы – один из основных элементов железнодорожного пути, отли-

чающийся дороговизной, сложностью, металлоемкостью и многодетальностью узлов, 
особенностями работы подвижного состава под поездной нагрузкой, и - важнейшая соста-
вная часть станционной техники, от надежности которой во многом зависит ритм всего 
перевозочного процесса. 

Ежегодно по состоянию на 1 января службой пути Белорусской железной дороги 
проводится анализ состояния пути на предприятиях службы пути, в котором указываются 
основные причины нарушений безопасности движения, в том числе и на стрелочных пе-
реводах. Такими причинами могут быть кустовая гнилость брусьев, нарушение техноло-
гии производства работ, неприлегание остряков, перекосы пути и др. 

Повышение надежности работы стрелочных переводов и уменьшение затрат на их 
восстановление возможно за счет усиленного текущего содержания тех зон и узлов, где 
наиболее часто происходят нарушения безопасности поездов, а также устранения причин, 
их вызывающих. Влияние на надежность переводов оказывают также технические харак-
теристики и конструктивные особенности перевода; технологические условия его эксплу-
атации; особенности используемого материала; вид и характер нагрузки, приходящейся на 
данный стрелочный перевод; погодные и климатические условия его эксплуатации; регу-
лярность технических осмотров и т. п. Очевидно, что в разных зонах переводов одни из 
этих факторов оказывают большее влияние, другие – меньшее. Как показывает статисти-
ческий анализ данных журналов регистрации браков, аварий и крушений объективные 
причины нарушений безопасности движения определить достаточно сложно. Проблемой 
получения таких сведений является не отсутствие возможности наблюдения, а отсутствие 
единой классификации причин нарушений безопасности с указанием зон стрелочного пе-
ревода, а также неточности в содержании и ведении журналов. Сход или брак в той или 
иной зоне на стрелочном переводе документально указываются только в общем виде или 
формально. Такой подход затрудняет сбор, анализ и выработку мероприятий по предотв-
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ращению нарушений безопасности движения на стрелочных переводах. Разработка еди-
ной классификации позволит обобщить и систематизировать данные о причинах браков в 
поездной работе и выработать эффективные меры по их предотвращению. 

Для получения таких данных с целью сбора информации об укладке и эксплуатации 
данной конструкции необходимо вести постоянное наблюдение за работой стрелочного 
перевода. Наблюдение должно включать такие работы: обмеры переводов по шаблону и 
уровню; определение износа металлических частей; учет неисправностей, что возникают 
на переводе и работ, которые выполняются по их устранению; измерение формы поверх-
ности катания крестовины и т. д. Результаты обмеров перевода, измерение поверхности 
катания крестовины, неисправности и выполненные работы, особенно на опытных стре-
лочных переводах, предлагается заносить в журнал специальной формы. По полученным 
данным можно производить прогнозирование расстройств рельсовой колеи на стрелочном 
переводе и динамико-прочностные испытания. Результаты эксплуатационных наблюде-
ний за переводами позволят выявить зависимости влияния конкретных эксплуатационных 
факторов на интенсивность расстройств рельсовой колеи, а также установить рациональ-
ные сферы их эксплуатации и оптимального производителя стрелочной продукции с точ-
ки зрения эксплуатационной надежности и долговечности, а не тендерных условий. 

 
ОЦІНКА ФАКТИЧНОГО СТАНУ КОЛІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ  

СЕРЕДНЄКВАДРАТИЧНИХ ВІДХИЛЕНЬ ЇЇ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ 
 

Патласов О.М., Уманов М.І. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 
Як відомо, для планування колійних робіт на більшості європейських та на багатьох 

закордонних залізницях використовують прогнозування зміни середньоквадратичних від-
хилень (СКВ) геометричних параметрів колії (ГПК). Так, наприклад, роблять на залізни-
цях Великої Британії, Нідерландів, Угорщіни та Австрії. Оскільки величина СКВ характе-
ризує значення екстремальних значень ГПК, то вона дозволяє оцінити фактичний стан ко-
лії на досліджуваній ділянці. При цьому використовується лінійна модель, яка описує 
змінність СКВ ГПК в залежності від пропущеного по ділянці тоннажу. Оцінка СКВ вико-
нується для окремих ділянок колії довжиною 200-300 м, що не перекриваються. Далі, оде-
ржані результати порівнюють з допустимими величинами СКВ відповідних ГПК і на цій 
основі приймають рішення відносно виконання відповідних колійних робіт. 

Але цей метод має ряд недоліків: 
- враховуючи загальні статистичні якості ГПК, цей метод не враховує індивідуальні 

якості ізольованих нерівностей; 
- при оцінці стану колії по значенню СКВ можливо на межах вибраних ділянок згла-

дити (загубити) окремі нерівності, що уявляють загрозу для безпеки руху поїздів; 
- лінійна модель, що описує змінність СКВ, є сильно спрощеною. 
Вчені Росії запропонували удосконалення цього методу, який назвали методом ков-

заючого СКВ. При цьому методі розрахунок СКВ виконується для послідовних відрізків 
колії, що в значній мірі перекривають один одного. При цьому значення СКВ може бути 
використано для оцінки фактичного стану колії, оскільки в цьому випадку відпадає загро-
за не урахувати окрему нерівність великої величини. 

Фахівцями ДНУЗТ в якості бази для розрахунку СКВ ГПК пропонується горизонта-
льний відрізок колії довжиною 100 м, який лінійно апроксимує конкретний ГПК і в сере-
дині якого розраховується квадратичне відхилення. Цей відрізок колії рухається по колії 
від початку ділянки до її кінця і при цьому розраховується СКВ. 

Для теоретичних досліджень стану колії запропоновано використати результати за-
пису стану колії вагонами – колієвимірювачами типу КВЛ. 
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Одержані СКВ ГПК добре показали себе для оцінці стану колії на дослідних та кон-
трольних ділянках при виконанні кафедрою «Колія та колійне господарство» Дніпропет-
ровського національного університету залізничного транспорту імені академіка 
В.Лазаряна НДР у 2007 та 2008 роках: 

Ці ж дані, в принципі, дозволяють планувати виконання колійних робіт, в тому числі 
і ремонтів колії з більшою ефективністю, ніж за існуючими нормами. Для цього треба роз-
робити відповідні критерії та методику, що і є основним завданням цієї роботи. 

 
НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОНАННЯ ПІСЛЯОСАДОЧНОЇ ВИПРАВКИ КОЛІЇ ПІСЛЯ ЇЇ 

РЕМОНТУ З ГЛИБОКИМ ОЧИШЕННЯМ ЩЕБЕНЮ 
 

Патласов О.М., Уманов М.І. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 
До останнього часу на залізницях України при модернізації ділянок колії, що ремон-

туються в умовах тривалого закриття перегону з використанням сучасних колійних ма-
шин, виконувались дві або три суцільні виправки та динамічні стабілізації колії. Дослі-
дження ДІІТу, виконані у 2003-2004 р., показали, що третя стабілізація колії, виконана під 
час тривалого закриття перегону, не дає ефекту. В незалежності від кількості стабілізацій 
в баласті залишаються пустоти, які заповнюються тільки після пропуску біля 1 млн. т ван-
тажу та супроводжуються появою нерівномірних осідань колії. При чому в усіх випадках 
нерівномірні осідання колії досягають 20 мм. Тому було запропоновано при виконанні 
модернізації колії з глибоким очищенням щебеню після пропуску біля 1 млн. т вантажу 
виконати суцільну післяосадочну виправку та динамічну стабілізацію колії. Ці рекомен-
дації були в 2006 році реалізовані на Придніпровській залізниці при виконанні модерніза-
ції колії в умовах тривалого закриття одного з перегонів.  

Для співставлення були вибрані контрольні ділянки на двох інших перегонах При-
дніпровській залізниці, на одном з котрих виконувалась модернізація колії по звичайній 
технології без виконання післяосадочної виправки та динамічної стабілізації колії, а на 
другому - виконувалась модернізація колії в окремі „вікна”. 

Для теоретичних досліджень стану колії було вирішено використати результати за-
пису стану колії вагонами–колієвимірювачами типу КВЛ. 

Для аналізу цих записів розробниками вагона–колієвимірювача типу КВЛ була 
люб’язно надана програма для розшифровування відповідних електронних файлів. Ці 
файли повинні зберігати інформацію про стан колії з кроком, близьким до 1,84 м.  

Для аналізу записів вагона – колієвимірювача методом змінного СКВ була розроб-
лена відповідна програма на ПЕОМ. 

Для перевірки запропонованої методики були вибрані по дві ділянки на дослідному 
та на одному з контрольних перегонів. При чому, на кожному перегоні одна ділянка була 
вибрана в прямій, а друга - в круговій кривій радіусу, близького до 600м.  

За запропонованою методикою були оброблені усі записи вагона–колієвимірювача.  
Усі СКВ ГПК підтверджують кращий стан колії на дослідному перегоні у порівнянні 

зі станом колії на контрольному перегоні. 
Таким чином, проведення суцільної післяосадочної виправки та стабілізації колії у 

складі її модернізації після пропуску 1 млн. т вантажу дозволяє віднести першу виправку 
колії при поточному її утриманні на 80-90 млн т пізніше у порівнянні з ділянками, де су-
цільної післяосадочної виправки та стабілізації колії не виконувалось і, крім того, істотно 
скоротити необхідну кількість виправок колії при поточному її утриманні. 

Тому в склад робіт по ремонту колії, при якому проводиться глибоке очищення ще-
беню, на ділянках, вантажонапруженість яких перевищує 15 млн. ткм/км бр. у рік, необ-
хідно включити суцільну післяосадочну виправку та стабілізацію колії, яку проводити пі-
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сля пропуску по ділянці ремонту 1 млн. т вантажу. Це дозволить істотно зменшить витра-
ти на поточне утримання колії. 

Можливо, доцільно виконувати суцільну післяосадочну виправку та стабілізацію ко-
лії і після проведення ремонту колії, при якому проводиться глибоке очищення щебеню, 
на ділянках, вантажонапруженість яких менше 15 млн. ткм/км бр. у рік. Але ефективність 
цієї роботи у вказаних умовах потребує перевірки. 

 
АНАЛІЗ ПРИЧИН ПІДВИЩЕНОГО ЗНОСУ ПАРИ ТЕРТЯ «КРОМКА ПІДОШВИ 

РЕЙКИ – РЕБОРДА ПІДКЛАДКИ» В СКРІПЛЕННЯХ ТИПУ «МЕТРО»» НА КОЛІЯХ 
ХАРКІВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ 

 
Лисіков Є.М., Овчинніков О.О.  

(УкрДАЗТ, м. Харків) 
 
Управління процесом зношування такої пари сполучення, як «кромка підошви рейки 

– реборда підкладки», та розробка заходів щодо зниження інтенсивності зношування мо-
жливі в разі встановлення закономірності цього процесу. Тому на початковому етапі до-
слідження процесу зношування такої пари сполучення розглянуто основні фізичні явища, 
які його супроводжують. 

В умовах руху поїздів має місце зовнішнє навантаження, яке зумовлює відносне про-
ковзування поверхонь, що сполучаються. На першому етапі дослідження розмір цього на-
вантаження по абсолютному значенню можна вважати постійним. Відносне переміщення 
викликано вібрацією пар тертя «рейка – підкладка». До характеристик вібраційного про-
цесу в даному випадку можна віднести: амплітуду та швидкість коливань (частота). 

Виходячи з того, що у тунелях метрополітену, де оточуюче середовище пар тертя 
характеризується високим ступенем вологості, то їх зношування супроводжується окис-
лювальними процесами поверхонь тертя, тобто у зоні тертя формується корозійно-активне 
середовище, яке інтенсифікує процес зношування. 

Оскільки переміщення поверхонь тертя «кромка рейки – реборда підкладки» супро-
воджується багаторазовим повторним деформуванням мікрошарів поверхні тертя, то таке 
явище характерне для втомлювального зношування, а воно в свою чергу характерно не 
тільки парам тертя, а також і при терті ковзання. 

Так як у метрополітені однією з струмопровідних частин є ходова рейка, то на кон-
такті «кромка підошви рейки – реборда підкладки» має місце різниця потенціалів, яка су-
проводжується електричними явищами (контактна корозія та термоелектричні процеси). 
Механізм цих фізичних явищ складний і на даний час досліджений недостатньо. 

У загальному випадку знос поверхонь тертя без змащувального матеріалу визнача-
ється головними параметрами: природа поверхонь тертя, режими навантаження, умови 
роботи. Для вивчення процесу руйнування та відділення матеріалу з контактних повер-
хонь, та накопичення його залишкової деформації використані кількісні характеристики 
такі як знос, швидкість зношування, інтенсивність зношування з позиції впливу на них 
експлуатаційних умов роботи сполучення та, як наслідок, основні фізичні явища і факто-
ри, що супроводжують процес зношування. Для цього розглянуто види зношування з ура-
хуванням перелічених факторів в умовах експлуатації на кривих ділянках колії Харківсь-
кого метрополітену. 
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УРАХУВАННЯ ВПЛИВУ ПОЇЗДОПОТОКУ НА ЗАЛІЗНИЧНУ КОЛІЮ 
ПРИ ПЕРЕРОЗПОДІЛІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ МІЖ ПАРАЛЕЛЬНИМИ ХОДАМИ  

 
Курган М.Б., Корженевич І.П., Заяц М.А., Хмелевська Н.П.  

(ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ), Торопов Б.І. (Київдіпротранс) 
 

The approach to distribution of cargo and passenger transportations between parallel courses which 
takes into account influence of a stream of trains on a track is offered. 

 
Однією з основних задач при модернізації міжнародних транспортних коридорів є 

відділення вантажного руху від пасажирського. Першим кроком до її вирішення була роз-
роблена Укрзалізницею схема розмежування вантажного та пасажирського руху для під-
вищення швидкості пасажирських поїздів на окремих ділянках після їх реконструкції. Ідея 
такого розмежування базується на тому, що на мережі залізниць можна виділити станції, 
між якими існує декілька паралельних маршрутів курсування поїздів. Ці маршрути 
відрізняються не тільки технічним оснащенням, але й умовами роботи.  

Ефективність розділення вантажного й пасажирського руху базується на необхіднос-
ті розвантаження напрямків з великою часткою пасажирських поїздів. 

Друга особливість випливає з того, що суміщений рух пасажирських і вантажних по-
їздів негативно впливає на умови експлуатації і комфортабельність їзди.  

Факторами, що впливають на знос інфраструктури залізниці, з однієї сторони є ме-
ханічна робота сили тяги локомотива і робота гальмівних сил, з іншої – пропущений тон-
наж і осьове навантаження. Об’єктивна оцінки витрат, пов’язаних з переключенням певної 
частки поїздопотоку на паралельні ходи, може бути виконана за умови дослідження зміни 
енергоресурсів та витрат на знос інфраструктури.  

Для аналізу впливу інтенсивності і швидкості руху поїздів на зношення колійної ін-
фраструктури була використана тягово-експлуатаційна модель і виконані розрахунки для 
різних норм маси, швидкостей руху, типів локомотивів тощо.  

В результаті проведеного факторного аналізу за програмою Perebor отримані аналі-
тичні залежності, які достатньо точно характеризують вплив основних факторів на знос 
залізничної колії, визначають зв’язок між кількісними показниками впливу та якісним 
станом інфраструктури.  

Було встановлено, що найбільш тісні зв’язки існують між факторами, що призводять 
до зносу залізничної колії (робота сил опору і гальмівних сил, робота бокових і вертика-
льних сил) і видом тяги, типами поїздів, складністю плану й профілю, швидкістю руху і 
масою поїздів, а також довжиною перегону. 

Такий підхід дає можливість давати попередню оцінку впливу різних факторів на 
знос інфраструктури, не виконуючи багатоваріантні тягові розрахунки та тривалі статис-
тичні спостереження. Оскільки в розрахунках важливими є не абсолютні значення тих чи 
інших показників, а їх співвідношення, то апроксимуючі залежності можуть використову-
ватися при визначенні впливу кожного поїзду та груп поїздів в загальних витратах на 
утримання інфраструктури. 

При переключенні поїздів на ті чи інші ділянки, змінюється інтенсивність руху ван-
тажних і пасажирських поїздів та інші експлуатаційні параметри, що впливають на знос 
інфраструктури залізниці. Запропонована методика дозволяє враховувати можливість пе-
реключення частки поїздів на паралельні ходи і оцінити витрати, пов’язані із зносом ко-
лійної інфраструктури. Для визначення економічної оцінки впливу інтенсивності вантаж-
ного й пасажирського руху на знос колійної інфраструктури і розподілення витрат на 
утримання колії в залежності від структури поїздопотоку доц. І. П. Корженевичем була 
розроблена програма ZnosInfra.  
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ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ПОЇЗДОПОТОКІВ  
НА МЕРЕЖІ ЗАЛІЗНИЦЬ 

 
Босов А.А., Курган М.Б., Заяц М.А. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 

 
Однією з основних задач при модернізації міжнародних транспортних коридорів є 

відділення вантажного руху від пасажирського. Дослідження виконано на мережі заліз-
ниць, що зв’язує Львів і Київ.  

Відповідно до графіку руху поїздів перевезення здійснюються північним ходом Ки-
їв-Коростень-Шепетівка-Здолбунів-Львів, південним: Київ-Жмеринка-Львів і проміжним: 
Київ-Козятин-Шепетівка-Здолбунів-Львів. Наприклад, прискорений поїзд № 169/170 Ки-
їв-Львів „Київський експрес” курсує за маршрутом, що відповідає північному ходу, швид-
кий поїзд № 7/8 Київ-Чоп „Дукла” рухається через ст. Жмеринка (південний варіант), а 
поїзд № 147/148 Київ-Львів за наказом може курсувати за маршрутом Київ-Козятин-
Шепетівка-Здолбунів-Львів.  

У всіх випадках має місце суміщений рух вантажних і пасажирських поїздів. Щоб 
вирішити задачу оптимального розподілу поїздопотоків між початковим і кінцевим пунк-
тами, мережа залізниць була представлена у вигляді графу ( , )G V E . В цьому графі V – пе-
релік станцій, а E – перелік ребер графа, що відповідають відстаням між станціями. Потік 
поїздів, що рухається з пункту i  в пункт j  задавався у вигляді матриці ijP . 

Переключення частки поїздопотоку з одного напрямку на інший впливає на співвід-
ношення швидкостей руху, кількість схрещень і обгонів, що було враховано зміною кое-
фіцієнту зняття. Крім того, враховувались обмеження по пропускній спроможності кож-
ного ребра графа. 

Вихідні прийняті за результатами тягових розрахунків, матеріалів Київдіпротрансу і 
відповідних служб Львівської і Південно-Західної залізниць. 

Для вирішення задачі була розроблена програма в середовищі Maple, яка базувалась 
на трьох модулях: введення вихідних даних; побудова простих шляхів для заданих вер-
шин;формування і вирішення задачі мінімізації. 

Програма дозволяє розглядати різні показники оптимізації: поїздо-кілометри, поїздо-
години, механічну роботу локомотива тощо. Наприклад поїздо-кілометри і тонно-
кілометри (брутто) відображають технічну і вантажну роботу залізниць, поїздо-години – 
середню швидкість руху поїздів, механічна робота локомотива – витрати електроенергії 
чи дизельного палива. Але названі критерії є технічними показниками і прийняти остато-
чне рішення, коли за часом руху раціональним є маршрут Львів-Красне-Здолбунів-
Шепетівка-Козятин-Фастів-Київ, а за витратами механічної роботи локомотива – Львів-
Красне-Шепетівка-Новоград Волинський-Коростень-Київ неможливо. Тим більше, що 
маршрути відрізняються для вантажних і пасажирських поїздів і за напрямками руху. 

Авторами запропоновано приймати остаточне рішення за економічним показником, 
тобто передбачається мінімізація експлуатаційних витрат на пропуск вантажних і паса-
жирських поїздів. 

Проведений аналіз показав, що ділянки залізниць відрізняються не тільки технічним 
оснащенням, але й умовами роботи. Для вирішення поставленого в роботі завдання 
запропоновано диференційований підхід, який враховує як структуру поїздопотоку, так і 
технічне оснащення залізниці, параметри плану й поздовжнього профілю.  
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ДО ПИТАННЯ ПРО ВЕЛИЧИНУ МАКСИМАЛЬНОГО НЕБЕЗПЕЧНОГО РОЗМІРУ 
ШИРИНИ РЕЙКОВОЇ КОЛІЇ 

 
Бєлорусов О.І., Новіков В.В. (УкрДАЗТ, м. Харків) 

 
На дослідній ділянці залізничної колії з рейками типу Р65, проміжними скріплення-

ми типу КБ-65 виконано експериментальні дослідження горизонтальних пружних відтис-
нень головки рейкової нитки при одночасному навантаженні вертикальними силами (від 
100 кН до 200 кН) та горизонтальними силами (від 10 кН до 60 кН) за допомогою гідрав-
лічних приладів, які були використані для забезпечення одночасної дії на рейку. Одночас-
но виконували замірювання пружних відтиснень головки рейки відносно поверхні 
залізобетонної шпали. За результатами експериментальних досліджень отримані 
залежності виду у = f (Pв, Qг). 

Отримана залежність э складовою частиною розробленого раніше алгоритму визна-
чення небезпечного розміру ширини рейкової колії для конструкції підрейкової основи зі 
скріпленнями типу КБ-65, яка у порівнянні зі скріпленнями типу КПП-5 є меншь жорст-
кою при дії бокових сил у горизонтальній площині, а тому є більш визначальною для 
уточнення небезпечного розміру ширини колії. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕПЕРНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ 

СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТОВ ПУТИ В ПЛАНЕ 
 

Корженевич И.П. (ДНУЖТ, г. Днепропетровск), Суслов О.А. (ИрГУПС),  
Торопов Б.И. (Киевгипротранс) 

 
Повышение скоростей и стремление к уменьшению износа рельсов и подвижного 

состава приводят к необходимости более точного определения положения железнодорож-
ного пути в плане. Различные современные системы с гироскопами и видеозахватом не 
дают желаемой точности из-за быстро накапливающейся ошибки. Системы, основанные 
на спутниковой геодезии, даже в стационарном режиме не обеспечивают требуемой точ-
ности, а при движении – приводят к очень грубым ошибкам. 

При выполнении ремонтов проектное положение пути в лучшем случае обеспечива-
ется измерением междупутий в отдельных точках. Путерихтовочные машины при съемке 
плана путем измерения стрел прогиба также не дают требуемой точности из-за быстро на-
капливающейся ошибки измерений. 

Задачу достаточно точного измерения положения пути в плане при содержании, ук-
ладке и ремонте можно решить, используя реперную систему. При этом речь не идет о 
столбиках, вкопанных вблизи характерных точек кривой, так как такая система позволяет 
всего лишь ориентировочно устанавливать местонахождение этих точек. 

На некоторых дорогах России создана реперная сеть, в которой рабочие репера ус-
тановлены в опорах контактной сети. Предполагалось ее использование путем определе-
ния проектных координат в створах между такими реперами. Однако достаточно большое 
расстояние между такими реперами вдоль пути и существенная подъемка пути после не-
скольких ремонтов не позволяют реально применять такую реперную систему. 

Специалистами ДИИТа и ИрГУПСа создана методика, необходимые программное 
обеспечение и приспособления, позволяющие использовать имеющиеся в опорах репера 
как при съемке, так и при укладке пути. В этом случае сплошную съемку рекомендуется 
выполнять модифицированным способом стрел, а отдельные точки такой съемки уравни-
вать на координаты, полученные линейными засечками от 3-4-х ближайших реперов. 

Второй способ заключается в сплошной координатной съемке от реперов. Координа-
ты точек пути получают створовыми измерениями между реперами и прямоугольной 
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съемкой от тросика, натянутого вдоль пути между двумя ближайшими реперами. Для 
прямоугольной съемки предложено 2 конструкции: с использованием обычной и лазерной 
рулеток. 

При проектировании выправки плана в программе РВПлан реализована возможность 
создания таблицы створовых и прямоугольных расстояний от имеющихся на участке ре-
перов. Это позволяет при укладке и рихтовке пути контролировать правильность проект-
ного положения. Эксперименты подтвердили эффективность таких измерений. 

При отсутствии реперов в опорах контактной сети может быть создана более про-
стая специальная реперная система. В ней рабочие репера устанавливаются кустами по 2-
4 репера так, чтобы от них можно было рулеткой измерить расстояние до пути. Между 
кустами может быть расстояние 100-200 м. 

 
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ  

БЕЗБОЛТОВОГО РЕЛЬСОВОГО СКРЕПЛЕНИЯ 
 

Инютин В.И., Мирошников В.Е., Мирошников Н.Е., Пищик Д.В. (БелГУТ) 
 

There were presented the results of intervening non-fishbolting fastening tests. 
 
Во многих странах ведется усиленный поиск оптимальной конструкции безболтовых 

промежуточных рельсовых скреплений с пружинными клеммами, позволяющими упруго 
перерабатывать динамические воздействия колес подвижного состава на путь без сущест-
венного снижения силы нажатия клеммы на подошву рельсов. 

На железных дорогах Польши более 20 лет применяется безболтовое анкерное скре-
пление SB-3, поэтому рационально было использовать его на Белорусской железной доро-
ге. Для этого потребовалось проведение длительных эксплуатационных испытаний на 
Опытном кольце ВНИИЖТа, где обращался подвижной состав, состоящий из локомотива 
и типовых грузовых вагонов общей массой до 10000-12000 т и осевой нагрузкой 27 т. 
Скорости движения состава по замкнутому кольцевому пути составляли 60-70 км/ч, а гру-
зонапряженность пути кольца – 250–280 млн. т брутто на 1 км в год. Результаты прове-
денных испытаний железобетонных шпал и безболтового рельсового скрепления типа СБ-
3 после пропуска 1250 млн. т. брутто оказались хорошими, поэтому было принято реше-
ние использовать такую конструкцию скрепления во многих дистанциях пути Белорус-
ской железной дороги. 

Погонное сопротивление рельсовой нити зависит, прежде всего, от силы нажатия 
упругой пружинной клеммы СБ-3 на подошву рельса и сохранения этого нажатия ста-
бильным в процессе длительного срока эксплуатации, а также от материала и качества из-
готовления подрельсовых амортизирующих прокладок. На величину монтажного натяга 
пружинной клеммы СБ-3 оказывают влияние: толщина и жесткость подрельсовых про-
кладок и изолирующих вкладышей; расстояние оси отверстий анкера относительно под-
рельсовой площадки после бетонирования шпалы, а также допуски на изготовление всех 
элементов узла скрепления, поэтому разброс значений величины натяга носит случайный 
характер. Для определения статистических характеристик величины натяга были обследо-
ваны десять комплектов скреплений СБ-3, находившихся в эксплуатации. После обработ-
ки результатов измерений средняя величина нажатия составила 8,0 мм при среднеквадра-
тическом отклонении ±1,4 мм. С учётом жесткости пружины, равной 2 кН/мм, среднее 
значение вертикального нажатия пружинной клеммы на подошву рельса составило 16 кН 
при среднеквадратическом отклонении ±2,8 кН. 

Для исследования сопротивления продольному перемещению рельса относительно 
опоры при промежуточном скреплении типа СБ-3 была спроектирована и изготовлена 
специальная установка. В этих рельсовых скреплениях укладываются полиэтиленовые 
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подрельсовые прокладки, имеющие усилие сдвига рельсов 9,15–9,85 кН. Повышение на-
дежности работы рельсового скрепления можно достичь использованием материала для 
изготовления подрельсовых прокладок с более высоким коэффициентом трения. Были 
проведены испытания трех вариантов материалов на основе диенового каучука, полиуре-
тана и пластифицированного поливинилхлорида, которые показали, что сопротивление 
продольному перемещению рельсов соответственно составило 11,1; 11,1 и 11,7 кН. Проч-
ностные испытания исследуемых материалов на растяжение показали, что при относи-
тельном удлинении образцов материла на 300 % они не разрушились.  

На основании проведенных лабораторных исследований можно рекомендовать изго-
товление и укладку в путь опытно-промышленной партии подрельсовых амортизирующих 
прокладок из предлагаемых материалов взамен полиэтиленовых для проведения эксплуа-
тационных испытаний в действующем пути. 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ 

ЕЛЕКТРИЧНОЇ ТЯГИ  
 

Курган М.Б., Фадєєв В.О. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 
По кількості електрифікованих залізниць (45% від експлуатаційної довжини) Украї-

на в 2008 році вийшла на середньоєвропейський рівень і зрівнялась за цим показником з 
такими країнами як Німеччина і Франція. Використання електричної тяги при перевезенні 
вантажів і пасажирів за останні десять років складає від 83 до 86 % у вантажному русі  і  
близько 80 % (мінімальне значення 59,8 % у 1996 р., максимальне 83,1 – у 2004 р.) – у па-
сажирському русі. 

З метою розвантаження пасажирського напрямку Укрзалізниця має здійснити до 
2011 р. комплексну модернізацію ділянки Полтава-Бурти-Користівка на загальну суму 684 
млн грн.  Так, у 2008 році електрифікована ділянка Користівка-Бурти і збудована друга 
головна колія (19 км). У 2009 році запланована електрифікація ділянки від Полтави до 
Кременчука (119 км).  

В програмі розвитку напрямків, що ведуть до морських портів одним з „вузьких” 
місць є напрямок Знам’янка-Долинськ-Миколаїв з виходом на Колосівку. Херсон, Джан-
кой. Протягом 2010-2012 рр. заплановано здійснити електрифікацію двох напрямків: Пол-
тава-Красноград-Лозова-Дніпропетровськ і Волинська-Миколаїв-Херсон-Джанкой. 

Напрямок Полтава-Красноград-Дніпропетровськ складається з одноколійних 
залізниць (59 %), двоколійних (41 %), в тому числі електрифікованих 16,2 %. Водіння 
прискорених пасажирських поїздів планується здійснювати електровозами ДС-3 змінного 
струму, які випускаються НВО «ДЕВЗ» з конструкційною швидкістю 160 км/год. 

Для прикладу розглянута одноколійна ділянка Красноград-Новомосковськ, яка 
обслуговується  у пасажирському і вантажному рухах локомотивом 2ТЭ-116. Протяжність 
уклонів поздовжнього профілю більших за 7 %о 10,5 %,  криві складають 31,4 6% від 
загальної довжини  лінії. На ділянці розташовано 8 проміжних станцій. 

Для підвищення швидкості руху поїздів і пропускної спроможності ділянки розгля-
нуто варіант електрифікації залізниці. Тягові підстанції запроектовані на станціях 
Зачепилівка і  Кільчень (при оптимальній відстані 45 км). Обсяги робіт по контактній 
мережі визначені за планами контактної мережі станцій та перегонів. Враховуючи, що на 
ділянці будуть обертатись поїзди зі швидкостями до 160 км/год, на головних коліях прий-
нята компенсована, а на станціях  – напівкомпенсована підвіска. Середній темп 
електрифікації склав 9 км/міс. при середній вартості електрифікації одного кілометра 
залізниці 1,5 млн. грн. 

При існуючих обмеженнях швидкості руху перехід на електричну тягу  дає 
можливість скоротити час руху вантажних поїздів в непарному й парному напрямках 
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відповідно на 6 і 9 %. При модернізації напрямку і знятті існуючих обмежень швидкості 
час руху скорочується на 10 і 15 % відповідно. 

За результатами тягових розрахунків встановлено, що перегони неідентичні за часом 
руху, період графіку для вантажних поїздів коливається від 32 до 52 хв. Пропускну 
здатність обмежує перш за все перегін Перещепіно-Кільчень. Перехід на електричну тягу 
дозволяє збільшити пропускну спроможність на 12-15 пар поїздів за добу. Найбільший 
ефект досягається на ділянках, де мають місце круті підйоми. У прямому напрямку на 
ділянці Перещіпено-Кільчень (18,5 км) час руху при електричній тязі зменшується на 
27 %, у зворотному, на ділянці Новомосковськ-Кільчень (28,5 км) – на 29 %. 

Як показали розрахунки, перехід на електричну тягу на вантажонапружених напрям-
ках є досить ефективним заходом, бо витрати окупаються за 4-5 років. 

 
ЗНАХОДЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ВАРТОСТІ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ДРУГОЇ 

КОЛІЇ  
 

Курган М.Б., Фадєєв В.О. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 
Найбільш корінним заходом збільшення пропускної здатності залізниць є поетапне 

будівництво другої колії з метою економії первісних витрат. Як перший етап, можуть бути 
двоколійні вставки для організації беззупинкового схрещення поїздів. 

Підвищення провізної спроможності може здійснюватися за рахунок таких заходів 
як збільшення маси поїздів, за рахунок введення кратної тяги, підвищення погонного на-
вантаження на колію, збільшення довжини поїздів і організації експлуатації з'єднаних по-
їздів. 

Загальна протяжність і число двоколійних вставок на ділянці, а відповідно і їхня бу-
дівельна вартість, багато в чому залежить від рівня пропускної здатності, на яку вони роз-
міщаються. Чим вище розрахункова пропускна здатність, тим більша загальна і будівель-
на довжини двоколійних вставок. При розміщенні вставок на пропускну здатність 72-80 
пар паралельного графіка, як це рекомендується, їхня довжина становить 55-60 % загаль-
ної довжини лінії, а довжина однієї вставки в залежності від плану і поздовжнього профі-
лю складає 5-7 км.  

Кількість вантажних поїздів, що повинні бути пропущені по ділянці для освоєння 
розрахункових розмірів перевезень, залежить від їхньої маси. Чим більше маса поїзда, тим 
менше потрібно вантажних поїздів, тим менша кількість двоколійних вставок на ділянці, 
їх загальна довжина, а також і вартість другої колії на першому етапі. 

Була досліджена доцільність збільшення маси состава замість укладання двоколій-
них вставок для двох ділянок з електричною тягою. На першій ділянці з керівним ухилом 
5‰, поїздами масою 4600, 6000 і 8000 тонн, двоколійні вставки розміщалися на пропуск-
ну здатність 80, 70 і 60 пар поїздів на добу. Для поїздів з масами 6000 т і 8500 т передба-
чалося подовження приймально - відправних колій до відповідної довжини. 

На другій ділянці з керівним ухилом 9‰ передбачалося збільшення маси поїздів за 
рахунок організації руху з'єднаних поїздів. Порівнювалися чотири варіанти: пропуск усіх 
вантажних поїздів поодинокими, і пропуск 50, 80 і 100 % вантажних поїздів здвоєними. 
Розрахункова пропускна здатність для розміщення вставок складала відповідно 80, 66, 58 і 
53 пар поїздів на добу. Довжина перегонів розглядалась від 8 до 20 км. Для з'єднання й 
роз'єднання поїздів були запроектовані двоколійні ділянки, що примикають до кінцевих 
станцій. 

Дослідження показали, що зменшення розрахункової пропускної здатності для роз-
міщення вставок за рахунок збільшення маси й здвоювання частини вантажних поїздів 
приводить до зменшення кількості й протяжності вставок на ділянці. Виключенням є варі-
ант, коли роздільні пункти на існуючій лінії розміщалися через 8-10 км. У цьому варіанті, 
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хоча й зменшується загальна кількість вставок на ділянці , але довжина зростає через при-
єднання до роздільних пунктів з вантажною роботою. 

Також встановлено, що збільшення маси состава на 1000 т зменшує доцільний рівень 
пропускної здатності на 4-5 пар поїздів на добу, що у свою чергу призводить до зменшен-
ня капітальних вкладень. Тому, при проектуванні двоколійних вставок необхідно врахо-
вувати можливість збільшення маси поїзда і розглядати в проектах більше варіантів. 

При здвоюванні поїздів, мінімум витрат відповідає варіанту із здвоюванням 80 % 
вантажних поїздів, що важко здійснити в реальних умовах. Тому цей захід може бути ви-
правдано лише у виняткових випадках - при високій вартості будівництва другої колії й 
обмежених капітальних вкладеннях. 

 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ С 

КРИВОЛИНЕЙНОЙ КРЕСТОВИНОЙ 
 

Рыбкин В.В., Орловский А.Н. (ДНУЖТ, г. Днепропетровск), 
Крячко В.А., (ДнСЗ), Козлов С.М. (КСЗ) 

 
В настоящее время на железных дорогах Украины на главных и приемоотправочных 

путях, в основном, используют обыкновенные стрелочные переводы марок 1/9, 1/11 и в 
единичном количестве укладываются стрелочные переводы марки 1/18. Скорость движе-
ния на боковое направление по ним составляет соответственно 40 км/ч и 80 км/ч. К тому 
же, согласно действующим нормам по стрелочным переводам марки 1/9 и 1/11, для неко-
торых видов локомотивов введены ограничения этих скоростей до 25-30 км/ч. Такие низ-
кие скорости движения поездов на боковой путь грузовых поездов приводят к снижению 
пропускной способности горловин станций, особенно для станций с большим потоком от-
клонения грузовых поездов на боковой путь. 

Анализ выполненных для ряда станций тяговых расчетов показывает, что для снятия 
ограничения пропускной способности в этих условиях скорость движения грузовых поез-
дов на боковой путь должна быть около 60 км/ч. 

Установление скорости движения на боковое направление стрелочных переводов 
связано с величиной радиуса переводной кривой, которая существенно влияет на величи-
ну возникающих непогашенных ускорений. В применяемых стрелочных переводах при 
наличии крестовины с прямолинейными рабочими гранями и прямой вставкой в пределах 
ее передней части резервы увеличения радиуса полностью исчерпаны, а уположение мар-
ки стрелочного перевода приводит к резкому увеличению практической длины его. На 
железных дорогах Европы для целей увеличения радиуса переводной кривой, кроме упо-
ложения марки стрелочного перевода, применяют крестовины с криволинейной рабочей 
гранью. При этом переводная кривая заканчивается в хвостовом стыке крестовины, что 
ведет к существенному увеличению радиуса и, соответственно, к увеличению допускае-
мой скорости на боковое направление. 

С целью реализации такого решения выполнены многовариантные расчеты стрелоч-
ных переводов с криволинейной крестовиной. На основе анализа результатов расчетов ра-
зработаны предложения по геометрическим схемам стрелочных переводов марок 1/9, 1/11 
и 1/14. Предлагаемые стрелочные переводы позволят реализовать скорости на боковой 
путь соответственно 40, 60 и 70 км/час. При этом увеличение радиусов переводной кривой 
позволит снизить воздействие подвижного состава, а следственно уменьшить износ эле-
ментов перевода и увеличить срок его службы. 

ОАО «Днепропетровский стрелочный завод» и ОАО «Керченский стрелочный за-
вод» разработали конструкции, рабочие чертежи и приступили к изготовлению новых 
стрелочных переводов. При этом реализованы новые оригинальные конструктивные ре-
шения: моноблочная крестовина с удлиненными рельсовыми окончаниями, безударная 



 147

поверхность катания крестовины, подуклонка (1/20) на всей длине стрелочного перевода, 
упругие рельсовые скрепления, два индивидуальных независимых привода с конечными 
замыкателями в полом брусе, поддерживающие ролики остряков, бесподкладочное скреп-
ление в переводной зоне, предусмотрена возможность вваривания стрелочного перевода 
плеть бесстыкового пути. 

 
ДОПУСКИ ПО УКЛАДАННЮ З’ ЇЗДІВ З ЗМІЩЕННЯМ ЦЕНТРУ ПЕРЕВОДУ ВІД 

ПРОЕКТНОГО ПОЛОЖЕННЯ В ПЛАНІ. 
 

Рибкін В.В., Орловський А.М., Колісник М.В. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 

Розрахунки та порядок вкладання з’ їздів як правило встановлюються при розробці 
проектів перебудови станцій. В інструкції ЦП/0138 лише вказується, що переводи повинні 
вкладатися без відступлень від проекту. Але в дійсності має місце вкладання стрілочних 
переводів з відхиленнями від проектного положення, що може привести до порушень без-
пеки руху поїздів. В зауваження до інструкції ЦП/0138 головне управління безпеки руху 
постановило питання про необхідність обґрунтування та встановлення допустимих змі-
щень від проектного положення центрів стрілочних переводів про вкладанні їх в з’ їзди. 

На кафедрі «Колія та колійного господарства» проведено дослідження цього питан-
ня та розроблено практичні рекомендації. 

Основні положення цих досліджень зводяться до наступного.  
При зміщені центра одного з переводів вправо чи вліво від проектного положення 

утворюються два кути в плані, які повинні розташовуватися за останіми спільними під ро-
згалуженими коліями захреставиними брусами. 

Величина кута ( β у) залежить від розміру міжколійя Е, величини зміщенні Д, марки  
стрілочного переводу та його розміру від центра хрестовини до останнього захрестовино-
го бруса. Під цим кутом при проході рухомого складу по з’ їду має місце удар гребення 
колеса об рейки  з’єднувальної колії   

Розрахунки кута удару від зміщення центра для зїздів с переводами М1/9 та М1/11 
при різних міжколіях показують, що він може бути в межах від 0.5о до 2о при зміщеннях 
до 0,5- 1,5 м в міжколіях від 4,6-5,5 м.  

Для оцінки цих зміщень та отриманих кутів удару в якості характеристики ударної 
взаємодії приймається показник втрати кінетичної енергії ( )cW  при ударі коліс рухомого 

складу об направляючі елементи стрілочного переводу: 
На основі досвіду та проектування стрілочних переводів професор Г.М. Шахунянц 

рекомендував в якості допустимого значення в зоні стрілки приймати 0,225cW = м/с. Крім 

того є рекомендації щоб на нових переводах цей показник був не гірший ніж на існуючих 
переводах. 

Числове значення величини кута удару yβ  в стрілці залежить від початкового кута 

гостряка, зазору між колесом та рамною рейкоюδ , а також від радіуса в зоні набігання 
колеса на гостряк. В  захрестовинній зоні динаміка взаємодії екіпажу та з`єднувальної ко-
лії така як і в стрілці. В захрестовинній зоні кут удару, який виник за рахунок зміщення 
проектного положення одного з центрів переводу, не залежить від зазору між гребенем 
колеса та рейкою. 

На існуючих найбільш поширених стрілочних переводах в залежності від зазору між 
гребенем колеса і рамною рейкою кут удару знаходиться в межах від 0,6˚ до 1,04˚, а в 
стрілочному переводі типу Р50 досягає значення 1,16˚, при цьому забезпечується безпека 
руху поїздів при встановленій максимальній швидкості руху 40 км/год. 

При цих кутах визначені показника втрати кінетичної енергії при ударі колеса об го-
стряк  в існуючих стрілочних переводах.  
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Аналогічно визначено залежність показника втрат кінетичної енергії на 
з’єднувальній колії при проході кута удару, який утворився за рахунок зміщення одного з 
центрів переводу при різних швидкостях  

На основі проведених розрахунків та побудованих графіків встановлено, що показ-
ник втрати кінетичної енергії підчас удару колеса об рамну рейку при початковому куті 
βн=0˚ 27′ 19,56" (саме такий кут використовується в стрілочних переводах типу Р65 марок 
1/9 та 1/11, які в основному входять в склад з`їздів) складає при швидкості руху на бокову 
колію 40бV = км/год.: 

• при зазорі 12срδ =  мм - 0,133cW = м/с; 

• при зазорі max 40δ =  мм - 0,202cW = м/с. 

Початковому куту βн = 0˚ 27′ 19,56 відповідає кут удару: 
• при зазорі 12срδ =  мм - yβ =  0,68˚; 

• при зазорі max 40δ =  мм - yβ =  1,04˚. 

Саме ці значення показників yβ  та cW  вважаємо приймати, як допустимі при визна-

ченні можливих зміщень центрів переводів в з`їздах від проектних значень. При більших 
значеннях кута удару необхідно знижувати швидкість для зменшення ударно-
кінематичної дії. 

Вважається, що для з`їздів з інтенсивним рухом поїздів відхилення, що допускають-
ся, слід приймати для кутів, які вникають при вході колеса з зазором 12 мм, а для малодія-
льних з`їздів при зазорі 40 мм. Результати досліджень у вигляді таблиць рекомендовано 
для впровадження. 

 
ДОПУСТИМІ ШВИДКОСТІ ПАСАЖИРСЬКИХ ПОЇЗДІВ ПО СУМІЖНИХ 

СТРІЛОЧНИХ ПЕРЕВОДАХ  ЗА УМОВИ ПРЯМУВАННЯ ПОЇЗДА З БІЧНОГО 
НАПРЯМКУ ОДНОГО СТРІЛОЧНОГО ПЕРЕВОДУ 

НА БІЧНИЙ НАПРЯМОК ІНШОГО 
 

Мойсеєнко К.В., Шатунов О.В. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 
Відповідно до чинних нормативних документів між суміжними стрілочними перево-

дами повинна бути пряма вставка, мінімальна довжина якої становить 6,25 м. Біля 5 %  
переводів залізниць України укладено з порушенням цієї вимоги, що й стало причиною 
проведення циклу досліджень зі встановлення допустимих швидкостей поїздів по таких 
переводах. На сьогоднішній день по прямому напрямку переводів, довжина прямої встав-
ки між якими менша за нормативну,  допустима швидкість руху пасажирських поїздів 
складає 100 км/год, вантажних − 80 км/год. 

Для визначення швидкостей руху поїздів за умови їх прямування по обох бічних на-
прямках суміжних стрілочних переводів були виконані експериментальні дослідження на-
пружено-деформованого стану стрілочних переводів на залізобетонних брусах при відсу-
тності прямої вставки між ними. Ці дослідження дали змогу зробити висновок, що за кри-
терієм впливу на перевід допустимі швидкості руху пасажирських поїздів по таких пере-
водах можуть бути встановлені як для одиночних переводів.  

Для остаточного вирішення питання щодо швидкостей руху поїздів по бічних на-
прямках суміжних переводів на Придніпровській залізниці були проведені експеримента-
льні дослідження впливу такого розташування переводів на показники динаміки вагонів і, 
перш за все, безпеку руху поїздів. Характеристики переводів: тип Р65 марка 1/11 проект 
1740, розташовані за першою та другою схемами без прямої вставки між ними. Дослідний 
поїзд: два електровози ВЛ11, вагон-лабораторія ГНДЛ «Вагони» на візках КВЗ-ЦНИИ,  
два чотиривісні напіввагони на візках 18-100 (завантажений та порожній). Вагони були 
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обладнані приладами для одержання показників динаміки, необхідних для визначення ко-
ефіцієнту запасу стійкості вагона проти сходу при вкочуванні гребеня колеса на рейку та 
деяких інших показників. Поїзд рухався зі швидкостями 5, 15, 25 і 40 км/год. На кожній 
ділянці дослідження виконувалось за два цикли: дослідний цикл − поїзд рухався по бічних 
напрямках обох переводів, контрольний − поїзд рухався тільки по бічному напрямку до-
слідного переводу.  

Результати досліджень динаміки пасажирського вагона дозволили зробити такі ви-
сновки: 

− незалежно від схеми розташування переводів та швидкості руху поїзда рамні сили 
та коефіцієнти вертикальної динаміки, одержані під час прямування по бічних напрямках 
обох суміжних переводів та по бічному напрямку одного стрілочного переводу суттєво 
відрізняються між собою лише на ділянці довжиною до 5 м від переднього стику рамної 
рейки, далі різниця зменшується, а на відстані 14...17 м від початку переводу зникає; 

− під час прямування по бічних напрямках суміжних стрілочних переводів, розташо-
ваних за першою та другою схемами, коефіцієнти запасу стійкості вагона проти сходу при 
вкочуванні гребеня колеса на рейку більші за допустиму величину у всьому діапазоні 
швидкостей дослідного поїзда. 

На підставі виконаних досліджень по бічних напрямках суміжних стрілочних пере-
водів типу Р65 марки 1/11 на залізобетонних брусах, довжина прямої вставка між якими 
менша за нормативну або вона відсутня, встановлена максимальна допустима швидкість 
руху пасажирських поїздів 40 км/год. 

 
СТАБІЛЬНІСТЬ ШИРИНИ РЕЙКОВОЇ КОЛІЇ ПРИ РІЗНИХ КОНСТРУКЦІЯХ 

ПРОМІЖНИХ РЕЙКОВИХ СКРІПЛЕНЬ 
 

Карпов М.І., Твердомед В.М. (ДЕТУТ, м. Київ) 
 
Конструкція залізничної колії має просту будову, але відноситься до складної конс-

трукції, яка знаходиться під впливом різноманітних природних факторів та складної ди-
намічної взаємодії з рухомим складом. З переходом залізничної колії на залізобетонну пі-
дрейкову основу (збільшення ваги верхньої будови колії та її просторової жорсткості), 
збільшення ваги не підресорених мас екіпажу та недостатня пружністю ресорного підві-
шування призводять до збільшення вібраційних характеристик впливу рухомого екіпажу 
на колію, що викликає досить специфічний спектр накопичення залишкових деформацій 
та ускладнення роботи вузла проміжного рейкового скріплення.  

Залишкові деформації рейкової колії можуть накопичуватися досить тривалий час, 
інтенсивно чи проявлятися миттєво у вигляді значних відхилень від проектних положень. 
В багатьох випадках такі відхилення можна прогнозувати. Аналогічно їх накопичення 
може проходити і в матеріалі елементів верхньої будови колії з поступовим чи раптовим 
їх руйнуванням.  

Надійність забезпечення геометричних параметрів рейкової колії (ширини, нахилу 
рейок, положення рейок в плані, профілі та за рівнем) в більшості випадків забезпечується 
надійністю роботи рейкових скріплень. Інтенсивність розладу зв’язку рейки з основою 
залежить від характеру взаємодії елементів рейко-шпальної решітки між собою та з балас-
тним шаром при дії рухомого навантаження. 

Вдосконалення конструкції верхньої будови колії неможливо без знання законів фу-
нкціювання системи зв’язків та їх вплив на формування залишкових деформацій.  

Найбільш оптимальним критерієм для оцінки роботи вузла проміжного рейкового 
скріплення та для вибору раціональних сфер його застосування є надійність роботи конс-
трукції проміжного рейкового скріплення під рухомим складом. 
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На основі цього для оцінки роботи вузла скріплення прийняті наступні характерис-
тики: 

- надійність з’єднання рейки з підрейковою основою; 
- постійність ширини рейкової колії; 
- стабільність рейкових ниток в плані; 
- вплив конструкції проміжного рейкового скріплення на інтенсивність накопичення 

залишкових деформацій в елементах верхньої будови колії; 
- технологічність проведення робіт із виправлення колії в плані, профілі та регулю-

ванні ширини рейкової колії. 
Особливо важливою характеристикою конструкції вузла рейкового скріплення є йо-

го здатність тривалий час зберігати стабільну ширину рейкової колії. Стан рейкової колії 
спричиняє значний вплив на рівень бокових сил, що виникають із-за впливу коліс рухомо-
го складом на рейки, на безпеку руху поїздів, на величину витрат при поточному утри-
манні колії. 

Інтенсивність накопичення залишкових деформацій рейкової колії залежить від: ве-
личини зазору між гребенями коліс та робочою гранню рейки, вантажонапруженості діля-
нки, навантажень на вісь, швидкості руху поїздів та жорсткості рейкових ниток.  

Для оцінки роботи проміжних рейкових скріплень КПП та КБ були проведені експе-
риментальні дослідження безпосередньо в колії та виявлений вплив конструкції проміж-
ного рейкового скріплення на інтенсивність накопичення залишкових деформацій за ши-
риною рейкової колії. 

Експлуатаційні дослідження впливу конструкції проміжного рейкового скріплення 
на роботу колії в цілому базувалися на аналізі колієвимірювальних стрічок вагонів КВЛ-
П1МП.2.Т за рік експлуатації.  

Отримані матеріали аналізувалися методами математичної статистики. Відхилення 
ширини рейкової колії від проектного положення можна описати нормальним розподілом 
(розподілом Гауса) тобто випадкова величина (відхилення) має щільність ймовірності на-
ступного виду: 

2 21 ( ) /(2 )( )
2

x af x e− − ⋅σ=
⋅ π ⋅ σ

. 

Оцінка стабільності ширини рейкової колії проводилась на основі аналізу основних 
параметрів, які характеризують нормальний закон розподілу ймовірностей: математичне 
сподівання, мода, дисперсія та середнє квадратичне відхилення. 

Висновки 
1. Інтенсивність розладнання ширини рейкової колії в значній мірі залежить 

від конструкції проміжного рейкового скріплення. 
2. Із результатів експлуатаційних досліджень видно, що найбільша стабіль-

ність ширини рейкової колії забезпечується на ділянках з експлуатацією проміжного рей-
кового скріплення КПП-5, де інтенсивність зміни ширини рейкової колії складає 0,13 та 
0,14 мм на 1 млн. т брутто пропущеного вантажу. 

3. Найбільша інтенсивність зміни ширини рейкової колії спостерігалась на ді-
лянках експлуатації скріплення типу КБ. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ СТАЛИ 110Г13Л И 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ СЕРДЕЧНИКОВ 

СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ 
 

Смирнов Б.Н., Плитченко С.А. (ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 
 
Одним из основных факторов, определяющих надежность и долговечность стрелоч-

ных переводов, является износостойкость его деталей, в частности, крестовины с литым 
сердечником испытывающих значительные динамические и истирающие нагрузки. 

Сердечник отливают из стали 110Г13Л. Реальная оценка износостойкости этой стали 
позволит прогнозировать эксплуатационную стойкость сердечников. Износостойкость 
стали 110Г13Л не является однозначной функцией и зависит от условий в которых она 
применяется. 

Наиболее точно износостойкость можно оценить на основании эксплуатационных 
испытаний. Но выполнение натурных испытаний требует длительного времени и значите-
льных материальных затрат, а также связано с большими организационными и технологи-
ческими трудностями. Это инициирует поиск методов прогнозирования эксплуатацион-
ной стойкости сердечников на основании косвенных характеристик стали 110Г13Л, учи-
тывающих условия работы сердечников в пути. 

Известные методики оценки износостойкости стали 110Г13Л позволяют до некото-
рой степени приблизить условия лабораторных испытаний к условиям работы сердечни-
ков в пути. Но результаты таких испытаний не вполне объективны, а механические свойс-
тва стали, определяемые по стандартной методике являются лишь показателями металлу-
ргического качества стали. Это объясняется несоответствием условий кристаллизации и 
формирования структуры технологических проб и сердечников. В связи с этим была раз-
работана технология отливки технологических проб в двухслойные формы, обеспечива-
ющая соответствие условий кристаллизации проб и сердечников. 

Результаты исследования механических свойств, микроструктуры и износостойкости 
металла проб подвергнуты многофакторному корреляционному анализу. Установлено, что 
наиболее точно износостойкость стали 110Г13Л можно оценить по значению ударной вяз-
кости, плотности и пределу прочности. При этом контактно-усталостное выкрашивание 
металла происходит по границам зерен и обусловлено наличием неметаллических вклю-
чений, раковин и пор, являющихся концентраторами напряжений, от которых развивают-
ся трещины усталости. Более плотный металл, имеющий тонкие границы зерен и более 
чистую аустенитную структуру, обладает большей износостойкостью и лучшими эксплуа-
тационными характеристиками. 

На основе обобщения данных натурных испытаний сердечников, лабораторных исс-
ледований металла и результатов корреляционного анализа разработан критерий стойкос-
ти, позволяющий количественно оценить износостойкость стали 110Г13Л. Численно он 
равен отношению реального и минимального коэффициентов износостойкости: 

min 443
p B

c

I B KCU
K

I

σ= =      (1) 

где B – коэффициент загрязненности стали неметаллическими включениями, установлен-
ный на основании микроструктурного анализа металла; KCU – ударная вязкость, 

2
МДж

м
; Вσ  – предел прочности, МПа; pI  – реальный коэффициент износостойкости 

исследуемой стали110Г13Л; min 443I =  – минимальный коэффициент износостойкости 

стали 110Г13Л, залитой в песчано-глинистую форму, плавочный анализ которой соответ-
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ствует третьей группе согласно ГОСТ 7370-88: 680МПаВσ = ; 2
МДж1,67

м
KCU = ; В = 

0,5.  
Установлено, что наиболее высокое значение критерий стойкости достигает при от-

ливке сердечников в двухслойную форму с толщиной облицовки 5 мм. Такая форма обес-
печивает наиболее благоприятные условия кристаллизации и металл приобретает плотную 
и мелкозернистую структуру. 

Критерий стойкости позволяет прогнозировать срок службы стрелочных переводов с 
учетом грузонапряженности участка дороги, т. е. с определенной точностью планировать 
работы по обслуживанию верхнего строения пути и, что наиболее важно, обеспечить без-
опасность движения поездов. 

 
ВОПРОСЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ 

 
Оглоблин В.Ф. (ДонИЖТ, г. Донецк) 

 
Questions of making design decisions by the engineering protection of buildings and construction 

under the complex geological engineering conditions are examined. 
 
Строительство ответственных многоэтажных зданий с загубленными сервисными 

помещениями на склоновых отложениях при хозяйственном освоении территории вызы-
вает активизацию опасных геологических и техногенных процессов. Ликвидация и предо-
твращение влияния отрицательных факторов являются важной научно-технической зада-
чей, позволяющей принять наиболее эффективные методы инженерной защиты террито-
рии. 

Нарушение естественно-исторических условий при антропогенном воздействии ве-
сьма разнообразны по своему характеру (долговременные и кратковременные, целенапра-
вленные и стихийные). Важная роль в этом смысле принадлежит проявлению тектоничес-
ких процессов, сейсмичности и т.д. 

Участок строительства многоквартирных жилых домов по ул.. Кирова-Речная в 
г. Ялта характеризуется в тектоническом отношении сложной структурой, имеющей зона-
льно-блоковое строение. 

Проектом инженерной защиты рассматриваемой территории предусматривалось вы-
полнить активные удерживающие сооружения и предусмотреть мероприятия по организа-
ции поверхностного и подземного  стока. 

Гидрогеологические условия участка предопределяются его геологическим строени-
ем, морфометрическими особенностями исследуемой территории, техногенным воздейст-
вием со стороны вышележащей части склона. Основной областью питания подземных вод 
является поверхность Главной гряды Крымских гор, сложенная закарстованными и тре-
щиноватыми известняками верхней юры, где атмосферные осадки инфильтрируются в из-
вестняковый массив, и у подножия Главной гряды проникают в толщу массандровских 
отложений, древнеоползневых образований и верхнюю трещиноватую зону пород таври-
ческого флиша.  

Непосредственно на самом участке подземные воды залегают на глубине 0,2 –11м. 
Центральная часть в настоящее время подтоплена. Подземные воды древних и современ-
ных оползней образуют ряд обводненных зон. Региональным водоупорном для водонос-
ных горизонтов являются породы таврической толщи. 

На основе детального анализа инженерно-геологических и гидрологических условий 
для защиты участка от подтопления в комплексе мер инженерной защиты территории бы-
ло рекомендовано водопонижение в виде комбинированного (вертикального и лучевого) 
дренажа в совокупности с организацией поверхностного водоотвода. 
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НОРМАТИВНЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ 

 
Борисов Э.А. (ДонИЖТ, г. Донецк) 

 
Cross-section area calculation of roadbed on hillsides may have mistakes of graphic measurements 

on profiles. The normative method for their elimination is proposed. Derivation formulae for embankment 
and cutting is given. 

 
Проведено обобщение и дана характеристика способов нахождения площадей попе-

речных сечений земляного полотна на косогорах, необходимых для вычислений объемов 
земляных работ. Во всех способах, разнесенных по трем группам, исходные данные  для 
расчета площадей получают графически с продольного и поперечных профилей запроек-
тированной железной дороги. Погрешности графических определений сказываются на то-
чностях конечных результатов – площадей. 

В целях уменьшения влияния графических определений исходных данных предло-
жен нормативный способ  нахождения площадей поперечных сечений насыпей и выемок, 
в котором исходными данными являются нормативные показатели СНиП (ДБН) к различ-
ным вариантам земляного полотна (ширина основной площадки В, крутизна откосов m, 
рабочие отметки h) и результаты полевых измерений на поперечниках (крутизна косого-
ров n). В этом способе графические определения отсутствуют. Вывод  формул для норма-
тивного способа приведен применительно к насыпям и выемкам в предположении, что 
они располагаются на пологом косогоре. Формулы для насыпи и выемки имеют вид 
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Для выбора оптимального способа определения площади путем сравнения точностей 
и трудозатрат способов в качестве эталонного принят нормативный способ. 

Сравнение результатов вычислений площадей разными способами с эталонным  на 
модели поперечного сечения земляного полотна в масштабе 1:100 показано: 

1 Нормативный способ целесообразно применять для косогоров с пологой местно-
стью. 

2 Для косогоров с неровной поверхностью наиболее пригодны  палеточные и анали-
тические способы, обеспечивающие точность определения площадей менее 1м2 (≈1/100). 
При значительных уклонах косогоров (n≤5) следует использовать аналитический способ. 

3 Вычисление линейных  и площадных величин для земляного полотна на косогорах 
малой крутизны возможно по  формулам для ровной местности при крутизне косогора 
менее 3°, 4 (n>17). 

 
АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ПРОХОЖДЕНИЯ КОЛЕСНОЙ ПАРЫ ПО СТРЕЛОЧНОМУ 

ПЕРЕВОДУ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ШИРИНЕ ПУТИ 
 

Рыбкин В.В. (ДНУЖТ, г. Днепропетровск),  
Панченко П.В. (ГП «Дзержинскпогрузтранс», г. Дзержинск Донецкой обл.) 

 
Стрелочный перевод является особенно сложной и ответственной конструкцией же-

лезнодорожного пути, который работает в специфических в сравнении с «простым» путем 
и более тяжелых условиях эксплуатации. 
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Именно поэтому возникает необходимость анализировать условия прохождения ко-
лесной пары по стрелочному переводу при различной ширине пути. 

При движении колесной пары по крестовине против шерсти в зависимости от попе-
речного расположения ее в пути, а также от сочетания размеров колесной пары и пути во-
зможны:  

1) удары тыльной частью гребней в отводы контррельсов;  
2) удары тыльной частью гребней в нерабочий усовик (т.е. в усовик ответвленного 

пути к горлу);  
3) удары тыльной частью гребней в тот же усовик в зоне между горлом и математи-

ческим центром крестовины;  
4) распор колесной пары усовиком и контррельсом;  
5) удары гребней колес в острие сердечника; 
6) распор колесной парой пути. 
При движении колесной пары по крестовине по шерсти также возможные удары ко-

леса в отводы контррельсов и усовиков, распор колесной пары усовиком и контррельсом и 
распор пути колесной парой. 

Безопасность движения по крестовине считается обеспеченной, если исключенная 
возможность:  

1) ударов колес в нерабочий усовик к горлу;  
2) ударов колес в улавливающие раструбы усовиков и контррельсов;  
3) ударов колес в острие сердечника;  
4) распора колесной пары усовиком и контррельсом; 
5) распора пути колесной парой. 
Для выполнения этих требований необходимые размеры ширины пути и желобов в 

крестовине устанавливаются из анализа наиболее неблагоприятных сообщений размеров 
колесных пар и пути в крестовине с учетом принятых допусков на эти размеры. 

Методы теории вероятностей для исследования вопросов прохождения колес по-
движного состава по крестовинному узлу и стрелке впервые предложил Г. И. Иващенко. В 
дальнейшем эту методику усовершенствовал и использовал в своей работе Л.Г. Крысанов. 
Разработанный им метод разрешает определить кривые распределения вероятностей зазо-
ров между гранями реборды колеса и рабочими гранями элементов стрелочного перевода. 

 Применена существующая методика с дополнениями, которые разрешают учиты-
вать возможные размеры желоба в контррельсе, между усовиком и сердечником кресто-
вины, а также отклонение колес на отгибе усовика все это при разной ширине пути. 

 В используемой методике принято предположение, что колесная пара при действии 
сил инерции движется прямолинейно и отклоняется от прямого направления только на 
отгибах контррельса и усовика. 

Анализ условий прохождения колесных пар по крестовине с помощью данной мето-
дологии разрешает оценить роль отдельных факторов в создании условий возникновения 
возможности тех или других горизонтальных воздействий. 

Методология дает возможность оценить реальность принятых норм и допусков по 
содержанию стрелочных переводов и подвижного состава.  

Методология разрешает также выяснить вероятность тех или других ударов, в отде-
льной крестовине, которая имеет определенные размеры. 

Возможности методологии не ограничиваются анализом существующего положения. 
Пользуясь ею, можно намечать мероприятия по улучшению условий прохождения колес-
ных пар по крестовинам и оценивать техническую целесообразность этих мероприятий. 

Можно также оценить целесообразность следующих мероприятий: повышение уро-
вня текущего содержания стрелочных переводов и подвижного состава, который ведет к 
уменьшению фактических границ изменения отдельных величин при тех же номинальных 
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размерах; изменения номинальных размеров пути и желобов как при сохранении, так и 
при возвышении уровня текущего содержания и т.д.  

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ ПОВЕРХНОСТИ КАТАНИЯ 

КРЕСТОВИН СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ 
 

Кончевский А.В., Панченко П.В.  
(ГП «Дзержинскпогрузтранс», г. Дзержинск Донецкой обл.) 

 
Проектированию продольного профиля крестовины уделялось и уделяется большое 

внимание, прежде всего потому, что именно продольный профиль в первую очередь опре-
деляет плавность движения колес подвижного состава по крестовине и, следовательно, 
именно он прежде всего влияет на формирование силового взаимодействия между коле-
сами и конструкцией пути. 

Исходные положения на проектирование продольного профиля  крестовин заложены 
в его назначении, а именно: 

1) обеспечить плавное перекатывание колес подвижного состава с усовика на серде-
чник в зоне разрыва рельсовой нити; 

2)  обеспечить плавный переход колес с крестовины на примыкающие рельсовые ни-
ти; 

3) обеспечить безопасное катание колес подвижного состава в течение достаточно 
длительного периода. 

Поэтому очень важно исследование продольных профилей поверхности катания 
крестовин стрелочных переводов. 

Были проведены измерения продольных профилей крестовин марки 1/9. Измерения 
сборной крестовине проводились в тринадцати характерных сечения от стыка усовика с 
сердечником общей отливки до сечения сердечника 60 мм. Измерения в цельнолитой кре-
стовине проводились в одиннадцати характерных сечениях от горла до ширины сердечни-
ка 60 мм.  

Особенностями исследованных крестовин является то, что они работают под грузо-
выми вагонами при загрязнении балласта более чем 30% на деревянных брусьях.  

По полученным результатам с использованием ЭВМ были построены фактические 
профили крестовин. Произведен сравнительный анализ изменений профилей от пропу-
щенного тоннажа.  

 
КОНСТРУКЦІЯ СКРІПЛЕННЯ СКД65-Б, МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ 
ТА ВИЗНАЧЕННЯ ДІЛЯНКИ ВІДВОДУ РОЗШИРЕННЯ КОЛІЇ У МЕЖАХ 

ПЕРЕХІДНОЇ КРИВОЇ 
 

Настечик М.П., Губар О.В. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 
На залізницях України до теперішнього часу використання дерев’яних шпал розпо-

всюджено в значній мірі і їх укладена кількість займає значну протяжність колії. Напри-
клад, на львівській залізниці – це 53% її протяжності, а на інших залізницях України – від 
22 до 30 %. Дедалі більше проявляється проблема дефіциту дерев'яних шпал. Особливо 
гостро ця проблема стоїть на гірських ділянках у крутих кривих, де замінити дерев'яні 
шпали залізобетонними неможливо. 

Окрім недостачі та високої вартості дерев'яних шпал (на 93% у порівнянні із залізо-
бетонними), ця проблема підсилюється тим, що термін служби дерев'яних шпал є корот-
ким (на сьогоднішній день складає 7,5 років). Основна причина скорочення терміна стро-
ку служби – це механічні пошкодження від частих перешивок колії. Неможливість засто-
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сування залізобетонних шпал у таких кривих пов'язана із складністю експлуатації при та-
ких радіусах, а також утримання колії по ширині. 

Використання залізобетонних шпал Ш6 із збільшеною шириною колії не дозволило 
реалізувати відвід ширини колії у межах перехідної кривої. Була поставлена задача по ро-
зробленню рейкового скріплення для залізобетонних шпал для кривих ділянок колії 
СКД65-Б. 

Колективом авторів разом із Дніпропетровським стрілочним заводом розроблена, та 
виготовлена дослідна партія рейкового скріплення, що отримало маркування СКД-65Б для 
залізобетонних шпал, що дозволяє виконати поставлені вимоги, як по відводу ширини ко-
лії, так і по утриманню необхідної ширини колії. 

Конструкція скріплення СКД65-Б практично не відрізняється від скріплення КБ65 і 
призначена для застосування в колії із залізобетонними шпалами Ш1-1 та Ш6.  

За допомогою скріплення СКД65-Б можна вирішити такі задачі: 
1) створити колію із залізобетонними шпалами Ш1-1 на кривих ділянках радіусом 

від 450 до 200 м, із шириною колії від 1520 до 1534 мм, у тому числі змінної ширини в зо-
ні перехідної кривої з кроком змінності ширини 1 мм; 

2) при поточному утриманні за допомогою карток скріплення СКД65-Б можна регу-
лювати ширину колії в кривих ділянках на звуження 

– від 1 до 28 мм – при застосуванні шпал Ш1-1; 
– від 1 до 14 мм – при застосуванні шпал Ш6; 
3) на ділянках колії, де існує звуження колії (наприклад, при застосуванні старопри-

датних рейок), скріплення СКД65-Б дозволяє регулювати ширину колії на розширення від 
1 до 14 мм із кроком розширення 1 мм; 

4) на металевих мостах із плитами БМП існує можливість регулювання колії у плані 
шляхом поперечного переміщення рейок у межах від 1 до 7 мм із кроком регулювання 
1 мм; 

5) для розрядки кущової гнилості колії з дерев’яними шпалами в зоні кривих ділянок 
із застосуванням шпал Ш1-1 і Ш6. 

Конструкція скріплення захищена патентами України та Російської Федерації. 
Розроблена методика по визначенню ділянки відводу розширення колії у межах пе-

рехідної кривої. 
На даний час ведеться дослідна експлуатація рейкової колії на залізобетонних шпа-

лах зі скріпленнями СКД65-Б на залізницях України. 
Таким чином, за попередніми результатами дослідної експлуатації отримано позити-

вні відгуки з залізниць, тому згідно наказу № 352–Ц від 05.08.08 р. повинно відбутися роз-
ширення полігону випробувань. 

 
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УСУНЕННЯ ОБМЕЖЕНЬ 

ШВИДКОСТІ РУХУ ПОЇЗДІВ, ЗУМОВЛЕНИХ СТАНОМ ЗАЛІЗНИЧНОЇ КОЛІЇ 
 

Курган М.Б., Чернишова О.С. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 
В останні роки в колійному господарстві відбуваються зміни, які спрямовані на під-

вищення якості ремонтів колії, підвищення швидкості руху поїздів, забезпечення безпеки 
руху та зниження експлуатаційних витрат. Проблема обмеження швидкості руху поїздів 
безпосередньо пов’язана з цими питаннями. Аналіз даних Укрзалізниці дозволив зробити 
висновок, що кількість прострочених кілометрів весь час перевищує (іноді у декілька ра-
зів) кількість кілометрів, на яких виконано модернізацію. А тому питання ефективності 
усунення обмежень, зумовлених станом залізничної колії, потребує свого вирішення. 

Класична методика оцінки ефективності усунення попереджень з обмеження швид-
кості руху поїздів зводиться до такого. Економічний ефект від зняття попередження з об-
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меження швидкості руху поїздів досягається за рахунок зниження експлуатаційних ви-
трат, на які впливають: 

- механічна робота локомотиву на ділянках розгону, робота гальмівних сил та 
пов’язані з цим витрати на паливно-енергетичні ресурси, ремонт рухомого складу і колії; 

- скорочення часу знаходження поїздів на дільницях, та в зв’язку з цим зменшення 
витрат з утримання локомотивів і вагонів. 

Проведене дослідження дозволило виявити додаткові фактори, що впливають на значен-
ня економічного ефекту при оцінці усунення обмежень швидкості, зумовлених простроченням 
ремонтів: витрати, пов’язані з опором руху від колії та додаткові витрати на матеріали при по-
точному утриманні залізничної колії. 

При аналізі статистичних даних встановлено, що на ділянках з простроченими ремо-
нтами витрати матеріалів суттєво зростають в залежності від пропущеного тоннажу, ван-
тажонапруженості та плану лінії. І при значенні пропущеного тоннажу вище за норматив-
ний зростають у 1,5…4 рази. Так, наприклад, якщо експлуатується ділянка з пропущеним 
тоннажем 850 млн т з вантажонапруженістю 30 млн ткм бр/км на рік та протяжністю кри-
вих 25 %, то витрати на матеріали при поточному утриманні колії складають майже 
6 тис грн. (що наближається до середніх витрат на матеріали при поточному утриманні 
колії). При вантажонапруженості 60 млн ткм бр/км на рік витрати на матеріали вже будуть 
складати майже 9 тис грн.  

Другою складовою є опір руху від колії, який суттєво залежить від її стану: нова вер-
хня будова; верхня будова безпосередньо перед виконання капітального ремонту або мо-
дернізації за умови виконання проміжних ремонтів; верхня будова перед капітальним ре-
монтом або модернізацією при простроченні або невиконанні проміжних ремонтів. Дода-
ткові витрати, пов’язані з опором руху від колії, досить значні (перевищують 
100 тис грн./км за рік) для ділянок з простроченими ремонтами колії. Особливо інтенсив-
но ці витрати зростають на вантажонапружених лініях та при простроченні ремонтів тер-
міном понад 1 рік.  

Отримані результати свідчать про те, що розглянуті складові слід враховувати при 
оцінці ефективності усунення обмежень швидкості руху поїздів і плануванні ремонтів ко-
лії.  

 
РАЦІОНАЛЬНА ПОСЛІДОВНІСТЬ УСУНЕННЯ ОБМЕЖЕНЬ  

ШВИДКОСТІ РУХУ ПОЇЗДІВ 
 

Курган М.Б., Чернишова О.С. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 

Планомірне зростання та постійне вдосконалення технічного оснащення колії та спо-
руд, якісне технічне обслуговування забезпечують покращення експлуатаційних та еко-
номічних показників і, як результат, підвищують ефективність та конкурентоспромож-
ність процесу перевезень. В останні роки в колійному господарстві відбуваються зміни, 
які спрямовані на підвищення якості ремонтів колії і швидкості руху поїздів, забезпечення 
безпеки руху та зниження експлуатаційних витрат. Проблема обмеження швидкості руху 
поїздів безпосередньо пов’язана з цими питаннями. До того ж в сучасних умовах обмеже-
ного фінансування питання раціонального розподілення коштів набуває особливої гостро-
ти.  

При оцінці ефективності усунення обмежень швидкості руху поїздів постає питання 
щодо вибору ділянок, на яких відміну обмежень слід виконувати у першу чергу. Звісно, 
що обмеження, які загрожують безпеці руху, усуваються у першу чергу. У даній роботі 
розглянуто іншу категорію обмежень, які не загрожують безпеці, а їх усунення призво-
дить до певного економічного ефекту. Економічний ефект складається зі зниження витрат 
паливо-енергетичних ресурсів, зменшення витрат на поїздо-години, на матеріали при по-
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точному утриманні колії та витрат, пов’язаних з опором руху поїздів. Останні дві складові 
відносяться до ділянок з простроченими ремонтами колії, непридатністю або дефектністю 
елементів верхньої будови колії. При оцінці ефективності враховувались капітальні вкла-
дення, необхідні для усунення обмежень швидкості.  

З отриманого переліку ділянок, що характеризуються значенням економічного ефек-
ту та капітальних вкладень, необхідно обрати ті, на яких виконання ремонтно-колійних 
робіт необхідно у першу чергу. Для вирішення поставленої було застосовано метод векто-
рної оптимізації на списках. У якості об’єкта дослідження розглянуто залізницю, що хара-
ктеризується сукупністю ділянок, на яких діють обмеження швидкості. Далі задавались 
інвестиції, що можуть бути виділені залізницею на усунення діючих обмежень швидкості 
руху поїздів. Кожному елементу списку було поставлено у відповідність недовикориста-
ний грошовий ресурс. Елементи, для яких недовикористаний ресурс від’ємний з подаль-
шого розгляду виключався через неможливість виконання на них ремонтно-колійних ро-
біт при заданому рівні капітальних вкладень. Далі формувався список ділянок, на яких 
планується виконання ремонтно-колійних робіт у першу чергу. До списку включався еле-
мент з максимальним ефектом при заданому рівні капітальних вкладень, а далі, при мож-
ливості додаткових фінансових ресурсів, включався новий елемент за тим самим прави-
лом. Наступним кроком при вирішенні задачі було формування нового списку на основі 
попереднього, в якому кожний набір ділянок з діючими обмеженнями швидкості характе-
ризуються сумарним ефектом і недовикористаним грошовим ресурсом. При цьому виник-
ла задача вибору такого списку множин варіантів ділянок, щоб сумарний економічний 
ефект був найбільшим, а недовикористаний грошовий ресурс був якомога меншим. У яко-
сті розв’язку цієї задачі було розглянуто множину варіантів, що незрівнянні за Парето.  

Отримана модель дозволяє встановлювати непорівнянні варіанти при визначенні ді-
лянок, на яких усунення обмежень призведе до найбільшого ефекту. Спрощується задача 
розподілення коштів залізниці на ремонтно-колійні роботи. 

 
ОСОБЛИВОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ КОЛІЇ ТА РУХОМОГО 

СКЛАДУ В МЕЖАХ СТРІЛОЧНОГО ПЕРЕВОДУ. 
 

Рибкін В.В., Каленик К.Л. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 
Для детального розуміння динаміки взаємодії колії та рухомого складу широко вико-

ристовуються методи математичного моделювання. При цьому кожна математична модель 
створюється окремо для певного характеру взаємодії.  

Моделювання взаємодії залізничного екіпажу та стрілочного переводу при русі на 
бокову колію має свої особливості, основними з яких є імпульсна зміна кривизни колії та 
присутність кута у плані в місці зустрічі гостряка з рамною рейкою (початковий стрілоч-
ний кут ). По даному напрямку у математичному моделюванні взаємодії колії та рухомого 
складу було виконано ряд досліджень, теоретичною основою більшості з яких є запропо-
нована Ю.С. Роменом математична модель взаємодії в кривих довільного обрису. 

Закладені в модель Ю.С. Ромена диференційні рівняння призначенні для колії дові-
льної та безперервної кривизни, але при прямуванні екіпажу на боковий напрямок стріло-
чного переводу кривизна колії змінюється імпульсно. Тому при моделюванні за допомо-
гою вище згаданої моделі виникає похибка, крім того модель не враховує наявність зазор 
між гребенем колеса та направляючим гостряком при русі екіпажу на боковий напрямок, 
що також створює неточність при моделюванні дії відцентрової сили на екіпаж. 

В моделях взаємодії, які основані на рівняннях Ю. С. Ромена колія приймається без-
масовою, однак для встановлення впливу параметрів колії в межах стрілочного переводу 
на динаміку взаємодії необхідно враховувати маси рейкових елементів та підрейкових 
опор, а також відповідні жорсткості, параметри і характер сил тертя. 
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Для врахування вище наведених особливостей взаємодії екіпажу та стрілочного пе-
реводу була створена відповідна математична модель. Результати отримані за допомогою 
моделі порівнювались з результатами інших моделей основою яких є залежності та рів-
няння Ю. С. Ромена. Аналіз результатів підтверджує необхідність врахування зазначеної 
специфіки стрілочного переводу при моделюванні взаємодії колії та рухомого складу. 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ КРИТИЧНОЇ СИЛИ БЕЗСТИКОВОЇ КОЛІЇ  

В КРИВИХ МАЛОГО РАДІУСУ 
 

Настечик М. П., Сисин М. П., Савицький В.В., Григоренко А.В.  
(ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 

 
Актуальною для України є проблема впровадження залізобетонних шпал на всій ме-

режі як магістрального, так і промислового транспорту. З появою скріплення СКД 65-Б 
з’явилася можливість впровадження стикової колії із залізобетонними шпалами в кривих 
ділянках будь-якого радіусу кривизни. Але відомо, що колія із залізобетонними шпалами 
більш ефективна при застосуванні безстикової колії. 

Дана робота присвячена вирішенню проблеми впровадження безстикової колії із за-
лізобетонними шпалами в кривих ділянках малого радіусу. 

На першому етапі виконані теоретичні дослідження величини критичної поздовж-
ньої сили в залежності від впливу сил тертя опору зміщенню шпали по баласту при різних 
радіусах кривої та її довжини . 

Досліджена величина критичної поздовжньої сили, що залежить від самої конструк-
ції рейки. При цьому розглянуті варіанти різної довжини та кривизни зігнутої рейки. 

Порівняні результати досліджень законами класичної механіки та відомою методи-
кою визначення критичної поздовжньої сили, розробленою проф. Першиним С.П., що є 
основною на даний час. 

Можна зробити висновок, що результати отримані по даній методиці визначення 
критичної сили кореспондуються з результатами при застосуванні методики проф. Пер-
шина С.П. та висновками, які витикають із поведінки безстикової колії при її викиді в 
практичних умовах. 

 
ОСОБЛИВОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПРИ РОЗРАХУНКУ СТІЙКОСТІ 

БЕЗСТИКОВОЇ КОЛІЇ НА СУМІЩЕНИХ КОЛІЯХ. 
 

Рибкін В.В., Лисак В.А. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 
Для моделювання фізичних процесів, що протікають в верхній будові колії широко 

застосовується методи математичного моделювання. Але для кожної поставленої задачі 
необхідно не тільки створювати нову модель, але й вказувати межі її застосування та пе-
ревіряти сходимість отриманих результатів. 

В історії моделювання стійкості безстикової колії було створено багато математич-
них моделей та проведені досліди. Для створення моделі за основу був взятий енергетич-
ний метод, удосконалений С.П. Першиним. При практичних розрахунках колії на стій-
кість енергетичним методом для визначення критичної стискуючої сили, прийняті такі пе-
редумови: 

1. Визначаються умови рівноваги тільки викривленої частини стержня; 
2. Задаються початковою формою викривлення і вважають його односторон-

нім. 
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3. Геометрія рівноваги вважається незміною стадії до викиду (тобто довжина 
викривленої ділянки дорівнює довжині початкової нерівності), а форма викривлення після 
викиду не пов’язується з формою початкової нерівності і не приймається взагалі 

4. Чисельне значення степеневих функцій опору поперечному зсуву q і пово-
роту рейки 0−pM  визначається апроксимацією експериментальних даних; 

5. Основним збурюючим фактором, що визначає можливість згину колії, є на-
явність початкових нерівностей. Ухили цих нерівностей визначені експериментально на 
безстиковій колії (i=2 – 3‰) 

6. Дія від руху рухомого складу не враховувалась. 
Залежності, створені С.П. Першиним, необхідно уточнювати для їх використання на 

суміщеній колії, рейках типу UIC60, скріпленнях типу КПП. Таким чином на основі існу-
ючої енергетичної моделі стійкості колії не можна зробити аналіз стійкості безстикової 
колії на суміщених коліях. 

Для урахування наведених вище особливостей стійкості безстикової колії на сумі-
щених коліях, була створена математична модель. Результати, отримані за допомогою мо-
делі порівнювалися з результатами, отриманими при досліджені стійкості безстикової ко-
лії.  

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО УМОВ УКЛАДАННЯ  

БЕЗСТИКОВОЇ КОЛІЇ З РЕЙКАМИ ТИПУ UIC60 
 

Курган Д.М., Патласов О.М., Бондаренко І.О. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 

Results of researches for an establishment of temperature mode robots of a railway with rails UIC60 
are received. 

 
Рейки типу UIC60 почали укладатись в колію залізниць України з 2002 р. Але до не-

давнього часу були відсутні нормативи щодо умов укладання безстикової колії з рейками 
такого типу. Тому були виконані дослідження щодо встановлення температурних харак-
теристик роботи рейок UIC60. 

Визначено погонний опір переміщенню рейок типу UIC60 по шпалах для скріплення 
КПП-5. Влітку можливо приймати такі саме нормативи погонного опору, як і для скріп-
лення КБ – 7 кН/м при не ущільненому та 12 кН/м – при ущільненому баласті. При епюрі 
шпал, що відрізняється від 1840 шт/км, погонний опір слід корегувати на коефіцієнт. Взи-
мку − приймати значення нормативів погонного опору такі саме, як і для скріплення КБ – 
25 кН/м при замерзлому баласті. Наведені значення погонного опору необхідно врахову-
вати при визначенні довжин анкерних ділянок для примусового введення рейкових плітей 
в розрахунковий інтервал та при визначенні допустимого зниження температури рейкових 
плітей за умови максимального розкриття зазору при зламі рейки. 

При затягуванні болтів у стиковому з’єднанні зусиллям 600 Н.м стиковий опір по-
вздовжньому переміщенню для рейок Р65 400 кН, а для рейок UIC60 − 300 кН. Ці значен-
ня необхідно враховувати при визначенні довжин анкерних ділянок для примусового вве-
дення рейкових плітей в розрахунковий інтервал та при визначенні допустимого зниження 
температури рейкових плітей за умови забезпечення міцності стикових болтів. 

Допустиме зниження температури рейки типу UIC60 відносно температури закріп-
лення, виходячи з неперевищення можливого зазору при зламі рейки становитиме 75 ºС. 
Визначені значення допустимого зниження температури рейкових плітей з рейками типу 
UIC60 в залежності від кількості зрівнювальних прольотів практично не відрізняються від 
значень наведених у ЦП-0081 для рейок Р65 тому не зважаючи на те, що ці значення ви-
значалися для різних параметрів, для уніфікації вони можуть бути об’єднані. 
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Визначено розрахункові коефіцієнти для використання методики С. П. Першина для 
визначення критичної сили, яка може привести до втрати стійкості рейко-шпальної решіт-
ки, для рейок типу UIC60, а також для епюри шпал 1680 шт/км усіх типів рейок. За цими 
даними були розраховані допустимі підвищення температур рейкових плітей з рейками 
типу UIC60 з умов стійкості. 

Виконано варіантні розрахунки колії на міцність для різних параметрів плану, типів 
рухомого складу та швидкостей руху. За результатами розрахунків встановлені допустимі 
підвищення температур рейкової колії з умов міцності, які для рейок UIC60, як і для ін-
ших типів, що розглянуто в ЦП-0081, не перевищують значень, отриманих за умови стій-
кості. Допустимі зниження температур рейкових плітей з рейками типу UIC60 встановлені 
за умов міцності. 

 
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ТЕМПЕРАТУРНОЙ РАБОТЫ  

БЕССТЫКОВОГО ПУТИ 
 

Матвецов В.И., Мирошников В.Е., Мирошников Н.Е., Шурханов Ю.А. 
(БелГУТ, г. Гомель) 

 
Fastening of the continuous welded rail track an optimum interval of temperatures and maintenance 

of high gap resistance promotes improvement of operating conditions of leveling span. 
 
Обязательным условием обеспечения эксплуатации бесстыкового пути температур-

но-напряженного типа является соблюдение следующего требования: фактические сжи-
мающие или растягивающие силы, возникающие в момент наступления экстремальных 
температур, не должны превышать допускаемых значений. 

В процессе определения оптимального интервала закрепления рельсовых плетей не-
обходимо стремиться к минимизации их суммарных годовых деформаций, а летом – к ма-
ксимальному уменьшению сжимающих температурных сил. Это позволяет в зимнее время 
обеспечить раскрытие стыковых зазоров уравнительных пролетов в пределах конструкти-
вных значений, а летом производить большинство путевых работ без выполнения разря-
док температурных напряжений. Для условий Беларуси оптимальный интервал закрепле-
ния плетей бесстыкового пути составляет от 25 до 35 ºС. 

Для того чтобы сделать выводы о суммарных годовых температурных деформациях 
рельсовых плетей и определить число уравнительных рельсов необходимо учитывать те-
мпературную работу уравнительного пролета, как при прямом, так и при обратном ходе 
температур. В отличие от прямого, при обратном ходе преодолевается по два стыковых и 
погонных сопротивления, для чего требуется вдвое больший перепад температур. При 
этом длина участков дыхания рельсовых плетей и, соответственно, величины их деформа-
ций будут значительно меньше, чем при прямом ходе температур. 

В крутых кривых и при высокоскоростном движении может потребоваться коррек-
тировка оптимального интервала закрепления. Температуру закрепления рельсовых пле-
тей следует назначать несколько ближе к верхней границе оптимального интервала закре-
пления. 

С увеличением стыкового сопротивления (за счет применения восьмидырных сты-
ковых накладок, тарельчатых шайб) отмечается снижение суммарных годовых температу-
рных деформаций рельсовых плетей и уравнительных рельсов, что уменьшает раскрытие 
стыкового зазора в пределах конструктивного. При этом улучшаются условия температу-
рной работы уравнительного пролета и снижается воздействие на путь от подвижного со-
става. Поэтому обеспечение высокого стыкового сопротивления является одним из основ-
ных требований для обеспечения эксплуатации бесстыкового пути без температурных ра-
зрядок. В таком случае исключается и необходимость замены уравнительных рельсов на 
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удлиненные или укороченные. Наряду с повышением эффективности бесстыкового пути 
при этом не нарушается температурный режим работы рельсовых плетей и повышается 
уровень безопасности движения поездов. 

В докладе анализируются продольные деформации концов рельсовых плетей, а так-
же сжимающие и растягивающие температурные силы, возникающие в бесстыковом пути 
при закреплении рельсовых плетей в оптимальном интервале температур, который для 
условий Беларуси был установлен более 30 лет назад. 

 
АНАЛИЗ РАБОТЫ ПУТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА  

БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ЗА 2008 ГОД 
 

Матвецов В.И., Кебиков А.А., Шурханов Ю.А. (БелГУТ) 
 

There is presented the analysis of a work of track management of the Belarus railway for 2008. 
 
Путевое хозяйство является одним из важнейших звеньев перевозочного процесса и 

поэтому улучшение его собственных показателей должно рассматриваться как средство 
улучшения работы всей отрасли. 

По состоянию на 01.01.2009 путевое хозяйство дороги – это 11787,4 км развернутой 
длины железнодорожных путей, из которых 77193,1 км – главные, 3472,9 км – станцион-
ные и 1121,4 км – подъездные пути, около 13,0 тысяч стрелочных переводов, 1856 мостов, 
2016 водопропускных труб, 75 железнодорожных и 3 автодорожных путепровода, 1844 
переезда. 

К началу 2009 года за счет выполнения ремонтов пути с укладкой новых и старогод-
ных железобетонных шпал протяженность пути с деревянными шпалами уменьшилась на 
254,6 км, в том числе по главным путям – на 114,8 км. 

Путь на деревянных шпалах уложен на 3986,2 км (34 %), в том числе главный путь – 
на 906,8 км (13 %). 

Постоянно увеличивается количество стрелочных переводов на железобетонном ос-
новании. К 2015 году принято решение перевести весь главный ход на железобетонное 
основание. 

На 87 % протяженности главных и на 42 % станционных путей уложены рельсы Р65, 
на 60 % развернутой длины главных путей уложены плети бесстыкового пути. 

По состоянию на 23.02.2009 на дороге действует 26 (29) длительных предупрежде-
ний по ограничению скорости на 69,4 (90,9) км главных путей и 4 (6) приемоотправочных 
путях, в том числе: 3 предупреждения на 0,8 км по причине бокового износа рельсов, 
13 предупреждений на 50,1 км и 2 приемоотправочных путях – негодные скрепления, 
3 предупреждения – на 13,2 км – негодные шпалы, 1 предупреждение на 3,4 км – старого-
дные рельсы, а также 6 предупреждений по дефектности искусственных сооружений. 

Балльная оценка состояния пути в 2008 году составила 54 балла при плане 108 бал-
лов и по сравнению с 2007 годом уменьшилась на 6 баллов.  

За 12 месяцев 2008 года допущено 134 отказа в работе устройств СЦБ, что на 
36 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

За 12 месяцев 2008 года допущено 822 сбоя АЛСН. Причины сбоев:  
- стружка в изостыке – 10; 
- влияние плетей внутри колеи, рельсов в междупутье и на обочине – 175; 
- намагниченность рельсов и элементов пути – 356; 
- отсутствие или обрыв приварных соединителей – 212; 
- нарушение изоляции – 35; 
- прочие – 34. 
За 2008 год выполнение составило: 
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- восстановительным ремонтом при плане 170,7 км, отремонтировано – 173,5 км, 
- средним ремонтом при плане 301,8 км, отремонтировано 306,6 км; 
- уложено новых бесстыкового плетей – 175,0 км и старогодных – 14,6 км, при плане 

175,0 км. 
 

АНАЛІЗ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ СРІЛОЧНИХ 
ПЕРЕВОДІВ 

 
Рибкін В.В., Патласов О.М., Баль О.М. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 

 
Згідно звітної документації, щорічно дефектність стрілочних переводів по всіх заліз-

ницях складає в межах 13-15 % та кількість відмов їх елементів поступово збільшується. 
Крім цього, фактичний середній термін служби елементів стрілочних переводів (стрілки 
та хрестовини) для деяких проектів значно нижчий гарантійного терміну служби, який по-
винен забезпечуватись конструкцією, технологією й експлуатацією, у межах якої виріб не 
повинен досягати граничного стану. 

В 2007-2008 роках Дніпропетровським національним університетом залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна розпочата робота по встановленню 
експлуатаційної стійкості роботи стрілочних переводів з метою недопущення подальшого 
використання та впровадження недостатньо якісних конструкцій. Для цього удосконалено 
форму обліку роботи стрілочних переводів та розроблено методику обробки статистично-
го матеріалу та його аналізу. 

Випробуванням підлягають стрілочні переводи, що знаходяться на всіх напрямках 
мережі залізниць України. В дослідження включені стрілочні переводи, які були надані 
дистанціями колії всіх залізниць України. 

Експлуатаційна стійкість роботи стрілочних переводів в колії оцінюється терміном 
напрацювання, для яких визначався пропущений тоннаж вилучених елементів (стрілок чи 
хрестовин). 

У процесі виконання випробувань отримані або розраховані наступні параметри 
експлуатаційної роботи стрілочних переводів: 

− середній пропущений тоннаж при заміні окремих елементів; 
− розподіл вилучених стрілок та хрестовин по залізницям; 
− розподіл вилучених стрілок та хрестовин по заводах-виробниках. 
Для всіх прийнятих показників визначались середні, мінімальні та максимальні зна-

чення. 
Аналіз вилучених елементів стрілочних переводів виготовлених заводами ДнСЗ та 

КСЗ показав, що найбільший відсоток відмов стрілок та хрестовин здійснюється з причин 
бокового зносу та викришування вістряка для стрілок, та викришування і зносу осердя 
хрестовин й вусовиків. При цьому даний аналіз включав найбільш поширені проекти 
стрілочних переводів, а саме 1740, 2215, 2433, 2434, 2497, 2498. 

На основі попередніх дослідження виділено напрямки подальшої роботи стосовно 
експлуатаційної стійкості роботи стрілочних переводів, а саме: 

1. Застосування сучасних інформаційних технологій в колійному господарстві. 
2. Ефективне та раціональне використання грошових ресурсів. 
3. Збільшення середнього терміну служби конструктивних елементів 

стрілочних переводів. 
4. Покращення показників безпеки руху поїздів. 
5. Зменшення кількості обмежень швидкості руху поїздів та відповідне змен-

шення експлуатаційних витрат залізниці. 
6. Планування закупівель стрілочної продукції та розподіл її між залізницями 

на основі фактичних даних. 
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Аналіз експлуатаційної стійкості стрілочних переводів доцільно виконувати щорічно 
з розширеним полігоном напрямків мережі залізниць України та якіснішим поданням 
інформації щодо роботи стрілочних переводів дистанціями колії. Для цього потрібно зро-
бити реєстр проектів стрілочних переводів та визначити набір інформації, яка повинна бу-
ти по кожному фактору форми ПУ-6. 

 
МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЗАЛИШКОВИХ ДЕФОРМАЦІЙ У БАЛАСТНОМУ 

ШАРІ ЗАЛІЗНИЧНОЇ КОЛІЇ ПІД ДІЄЮ ВІБРАЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА 
РЕЙКИ 

 
Рибкін В.В., Набоченко О.С., Сисин М.П. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 

 
The investigation of ballast layer deterioration under dynamic load on railway track is considered in 

the paper. Molecular dynamics method is applied for the purpose. The practical goal is efficiency estima-
tion of track machines appliance. 

 
На теперішній час на залізницях України використовуються динамічні стабілізатори 

колії різних конструкцій. Одні з них, виробництва австрійської фірми „Plasser & Theurer”, 
передають на колію тільки горизонтальну вібрацію, інші, російського виробництва, мо-
жуть передавати на колію або тільки горизонтальну вібрацію, або одночасно і горизонта-
льну, і вертикальну вібрацію. Також різні типи динамічних стабілізаторів передають на 
колію вібрацію різної частоти – виробництва австрійської фірми вібрацію з частотою 35 
Гц, а виробництва Росії – з частотою 45 Гц. 

Результати експериментальних випробувань динамічних стабілізаторів колії різних 
конструкцій суперечливі. У даній роботі поставлено за мету вирішити один аспект даної 
задачі – оцінити вплив різної частоти навантаження за допомогою теоретичних дослі-
джень ущільнення баластного шару під дією вібраційного навантаження. Теоретичні до-
слідження виконуються на розробленій математичній моделі баласту та шпали як системи 
інерційних тіл, що мають пружну взаємодію одне з одним. Крім того, виконується дослі-
дження ступеня ущільнення баластного шару у процесі комбінованої дії вертикального 
статичного та горизонтального динамічного навантажень. 

На даний час існує багато підходів у моделюванні баластного шару: починаючи від 
аналітичних чи напіваналітичних моделей, які базувалися на представленні шару баласту 
чи земляного полотна як пружного півпростору, до просторових динамічних моделей, в 
основі яких використовується метод кінцевих елементів. Однак залишається ще багато 
відкритих питань стосовно правильного формулювання граничних умов між шпалою і ба-
ластом або між баластом і підбаластною основою, а довготривалі процеси розладнання 
баластного шару є ще менш вивченими. Одним із підходів до моделювання баластного 
шару є метод молекулярної динаміки, який, на відміну від попередніх методів, не зосере-
джується на єдиній математичній моделі для усієї системи частинок баласту, як системи 
диференційних рівнянь по наступних причинах: 

− у системах із багатьох частинок відбувається постійна зміна контактів між частин-
ками, нові контакти з'являються, існуючі зникають, що при традиційному моделюванні 
приводить до зміни системи диференційних рівнянь взаємодії тіл;  

− якщо система точок контакту між частинками залишається незмінною, у кожному 
контакті можливий взаємний рух внаслідок ковзання при подоланні сил тертя, що приво-
дить до змін у структурі диференційних рівнянь руху.  

У даному дослідженні для оцінки впливу частоти горизонтального вібраційного на-
вантаження на інтенсивність осідань шпали була розроблена математична та комп’ютерна 
модель. В її основі лежить метод молекулярної динаміки, згідно якого виконується моде-
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лювання руху кожної частинки баласту та шпали під дією інших частинок, що 
взаємодіють між собою через контактні сили. 

 
ПРИЧИНЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАЗВИТИЯ УСТАЛОСТНЫХ 

ДЕФЕКТОВ 
 

Мирошкин В.А. (ГП ДОСЖТ, г. Днепропетровск) 
 
Контактно-усталостные дефекты рельсов делятся на две основные группы: возни-

кающие на поверхности катания рельсов и зарождающиеся внутри головки. К поверхно-
стным дефектам относятся трещины на рабочей грани головки рельса, дефекты поверхно-
сти катания головки в виде темных пятен и волосные поверхностные трещины. Усталост-
ные дефекты возникают вследствие значительных напряжений в головке рельсов в усло-
виях действия высоких нагрузок от колес подвижного состава. Это обусловлено тем, что в 
Украине поезда обращаются на линиях с большим недостатком возвышения в кривых, что 
и вызывает перегрузку наружной рельсовой нити, особенно от вагонов с высоким распо-
ложением центра тяжести. 

Такие нагрузки вызывают особо высокие напряжения при рассогласовании профи-
лей колеса и рельса. Поэтому профиль рельса играет важную роль, особенно для твердых 
рельсов, которые не могут быстро прирабатываться к профилю колес из-за повышенной 
износостойкости и сопротивляемости пластическим деформациям. Трещины на поверхно-
сти рельсов зарождаются в результате сочетания высоких вертикальных нагрузок и гори-
зонтальных растягивающих усилий, которые вызывают сдвиг поверхностных слоев ме-
талла. Направление поверхностных трещин указывает на направление растягивающего 
усилия. Так, поверхностные дефекты в виде темных пятен, возникающие в прямых и по-
логих кривых, имеют направление трещин поперек оси рельса. Они возникают от дейст-
вия значительных продольных сил тяги. Волосные трещины, которые появляются на на-
ружной рельсовой нити в кривых, обычно ориентированы под углом к направлению дви-
жения и являются следствием сочетания значительных поперечных и продольных сил тя-
ги. 

В нескольких случаях выявлено направление трещин вдоль оси рельса, что обуслов-
лено значительными поперечными растягивающими усилиями.  

Трещины на рабочей грани головки рельса, имеющие место железнодорожных ли-
ниях в кривых с большим недостатком возвышения, направлены поперек оси рельса и 
обусловлены значительными продольными растягивающими усилиями. Как только на по-
верхности рельса появляется трещина, механизм ее дальнейшего развития связан с запол-
нением водой или смазочными материалами. Трещина углубляется в головку рельса по 
направлению движения, а поверхностные слои под воздействием тягового усилия под-
вижного состава смещаются в обратном направлении. При прохождении колес по трещи-
не, заполненной жидкостью, вследствие гидравлического уплотнения у ее вершины воз-
никают значительные напряжения. Это приводит к росту трещин в длину до 10 мм и в 
глубину до нескольких миллиметров. Когда трещина вырастает из относительно тонкого, 
сильно деформированного слоя у поверхности головки рельса, она стремится изменить 
направление дальнейшего развития, ориентируясь под прямым углом к оси рельса. Иногда 
она может выйти на поверхность головки рельса или встретиться с другими трещинами, 
вызывая отслоение металла. Большое влияние на характер развития трещин оказывают 
значительные напряжения в рельсе: остаточные от прокатки, температурные и изгибные. 
Если трещину не удалось обнаружить и устранить, то она продолжает расти до тех пор, 
пока рельс не перестает выдерживать изгибающий момент от подвижной нагрузки или 
ударное воздействие колес с ползуном. В обоих случаях результатом становится излом 
рельса. Можно предположить, что поскольку большие напряжения в основном действуют 
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в продольном направлении, то трещины, направленные поперек продольной оси рельса, 
оказываются более опасными, чем расположенные под углом к оси рельса. 

Увеличение числа контактно-усталостных дефектов в рельсах связано не только с 
ростом осевых нагрузок, но и с существенным снижением интенсивности износа рельсов 
в результате более эффективного их смазывания.  

Меры по предотвращению развития усталостных дефектов 
Основным средством устранения усталостных дефектов в виде трещин на рабочей 

поверхности головки рельса является периодическое шлифование рельсов. 
Идея выборочного шлифования для искусственного увеличения интенсивности бо-

кового износа рельсов была предложена специалистами Национального исследователь-
ского центра Канады. С помощью шлифования удаляются мелкие поверхностные трещи-
ны, глубина которых составляет доли миллиметра. Искусственное увеличение интенсив-
ности бокового износа позволяет продлить срок службы рельсов до нескольких сотен или 
тысяч миллионов тонн брутто поездной нагрузки. 

В Японии шлифование рельсов более 10 лет применяется на скоростных линиях для 
устранения усталостных дефектов в виде темных пятен на поверхности катания.  

Поскольку они аналогичны дефектам в виде трещин на рабочей поверхности голов-
ки рельсов, то можно полагать, что шлифование окажется эффективным средством для 
устранения этих трещин и на железных дорогах Украины. 

Другим достоинством шлифования является возможность изменения профиля го-
ловки рельса с целью перераспределения нагрузок и приведения его в соответствие с про-
филем колеса. В испытаниях на полигоне FAST в Пуэбло после пропуска 28,5 млн. т брут-
то поездной нагрузки произошел излом рельса из чистой твердой стали. Причиной этого 
излома явилось рассогласование профилей головки рельса и колес, которое вызвало чрез-
мерно высокие контактные напряжения. На некоторых железных дорогах для снижения 
этих напряжений с помощью шлифования создавали наклонный профиль головки рельса. 

На ряде железных дорог Великобритании стремились снизить интенсивность зарож-
дения контактно-усталостных дефектов путем удаления поверхностных трещин с помо-
щью интенсивного шлифования. Однако в последних испытаниях стали применять слабое 
шлифование, не удаляющее полностью поверхностные трещины. Такой метод оказался 
настолько эффективным, что позволил в течение 3 лет сократить вдвое расходы на шли-
фование и замену рельсов, а также повысить плавность хода и уменьшить расходы на дру-
гие путевые работы, включая подбивку шпал. Однако если трещина достаточно глубокая, 
шлифование уже не дает положительного эффекта. 

Снижению числа контактно-усталостных дефектов в рельсах способствует примене-
ние стали улучшенных сортов. Наиболее перспективной является бейнитная сталь, однако 
еще требуется определенное время на ее доработку. Кроме того, в быстро изнашиваемых 
рельсах снижается вероятность возникновения контактно-усталостных дефектов, но рас-
ходы на частую замену рельсов превышают затраты, связанные с использованием более 
износостойких рельсов и устранением зарождающихся усталостных дефектов. Тем не ме-
нее в ряде случаев быстро изнашиваемые рельсы могут оказаться более эффективным 
средством борьбы с контактно-усталостными дефектами. 

Профилактическое шлифование пока не стало обычной практикой текущего содер-
жания рельсов на железных дорогах Украины. В то же время на ряде европейских желез-
ных дорог уже более 10 лет применяют шлифование для устранения волнообразного из-
носа рельсов, который также характерен для кривых. Возможно, случайным совпадением 
стало то, что, ликвидируя путем шлифования волнообразный износ, эти железные дороги 
устраняли контактно-усталостные дефекты. Наряду с этим на европейских железных до-
рогах разработаны технологии профилактического содержания рельсов, а также средства 
обнаружения и устранения дефектов, не допускающие излом рельсов. 
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ВИМІРЮВАННЯ ПЕРЕМІЩЕНЬ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАЛІЗНИЧНОЇ КОЛІЇ ЗА 
ДОПОМОГОЮ ВІДЕО ЦИФРОВОЇ СИСТЕМИ 

 
Даренський О.М., Бугаєць Н.В., Вітольберг В.Г. (УкрДАЗТ, м. Харків) 

 
Основним засобом вимірювання переміщень елементів колії при проведенні експе-

риментальних робіт є застосування електрогібомірів, які закріплюються на металевій опо-
рі. Опора, в свою чергу, заглиблюється в баласт та в верхню частину земляного полотна. 
Таким чином вібрації від дії поїздів суттєво впливають на результати вимірювань. 

З урахуванням всіх недоліків авторами розроблена та застосована при проведенні 
експериментальних робіт нова система вимірювання переміщень. Система заснована на 
відеоцифрому запису зображення мішені, яка закріплюється на елементі колії (головці та 
підошві рейки, шпалі або іншому елементі) та подальшого її комп’ютерному аналізі. Ба-
зою для вимірювань, на якій закріплюється відеокамера, служить металева платформа, 
стабілізована гіроскопом. Платформа може бути встановлена на довільній (до 10м) 
відстані від колії. При одній установці платформи можна послідовно провести 
вимірювання на декількох мішенях на різних елементах колії. Система дозволяє отриму-
вати дані про переміщення мішені в трьох площинах з точністю до 0,05мм в режимі ре-
ального часу. 

Систему можна використовувати при вивченні роботи будь-яких конструкцій та спо-
руд. 

 
ПОСИЛЕННЯ ОСНОВНОЇ ПЛОЩАДКИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА  

ОБ’ЄМНОЮ ГЕОРЕШІТКОЮ 
 

Арбузов М.А., Андрєєв В.С., Тютькін О.Л., Коваленко О.М.  
(ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 

 
При правильному проектуванні та нормальній експлуатації земляного полотна заліз-

ничної колії забезпечується надійна його стабільність навіть в найскладніших умовах. Але 
з тих чи інших причин відбувається деформація земляного полотна. 

Деформація основної площадки земляного полотна виникає через вдавлювання ба-
ластного шару в земляне полотно. Це визиває застій води в поглибленнях, перезволожен-
ня ґрунту в зв’язку з цим, і подальший розвиток деформацій, що в кінцевому випадку мо-
же призвести до обрушення відкосу та сходу рухомого складу. 

Баластні корита виникають при недостатній товщині баластного шару та недостатній 
несучій здатності ґрунту основної площадки і представляє собою поглиблення основної 
площадки, що розміщені під кожною шпалою. Інколи баластні корита виникають під час 
будівництва в результаті неправильного вкладання колії на основну площадку, через що в 
ній залишаються замкнені вдавлення від шпал. При забрудненому баласті і 
незадовільному водовідводі несуча здатність ґрунту основної площадки може понизитися. 
Через це також можуть виникати корита, але вже в процесі експлуатації. По мірі розвитку 
баластних корит їх обрис в продольному профілі згладжується, і на деякій глибині вони 
стають спільними для ряду шпал, перетворюючись в баластні ложа. Якщо щільність 
ґрунту основної площадки розподілена нерівномірно, то виникають баластні гнізда та 
баластні мішки. За рахунок випирання ґрунту по осі колії можуть виникати поздовжні 
гребені. 

Для попередження деформації основної площадки розроблено об’ємну георешітку, 
яка вкладається в поверхневий шар ґрунту. Лабораторні експерименти з існуючими вида-
ми георешіток, які під час випробувань на одноосний стиск зразків ґрунту вкладалися в 
зону найбільших деформацій, показали, що наявність георешітки підвищує несучу 
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здатність на 20%. При цьому об’ємна георешітка в порівнянні з плоскою тримає 
деформації на 40% більші. 

Розроблена об’ємна георешітка представляє собою систему попередньо зігнутих та 
з’єднаних між собою полімерних смуг, що утворюють просторову конструкцію комірок, в 
основі яких лежить шестикутник. Пропитка об’ємної георешітки виконується полімерним 
в’яжучим на основі полівінілхлоридів, поліетилену, бітуму чи латексів. Спеціальна оброб-
ка забезпечує стійкість георешітки до можливих агресивних впливів в процесі 
будівництва та експлуатації водного та повітряного середовищ. З’єднання полімерних 
смуг між собою виконується термічним або механічним способом. 

Об’ємна георешітка, вкладена в основну площадку земляного полотна залізничної 
колії або автомобільної дороги, перенаправляє частину вертикального навантаження в го-
ризонтальну площину, сприймає та рівномірно розподіляє горизонтальні напруження, що 
головним чином, попереджує деформації та підвищує міцність основної площадки. 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕОТЕКСТИЛЯ В КОНСТРУКЦИИ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ 
 

Ермаков В.М., Блажко Л.С., Бушуев М.В. (ПГУПС, г. Санкт-Петербург) 
 
В настоящее время распространено мнение, что применение геотекстиля в конструк-

ции балластной призмы приводит к снижению количества отступлений второй и третьей 
степени и уменьшению затрат на текущее содержание пути.  

Целью исследований ПГУПСа было сравнение положения рельсовой колее в профи-
ле и плане на участках пути с геотекстилем, и без него по показателю ПСО (приведённая 
сумма отступлений), предложенному ВНИИЖТом. 

Для оценки степени влияния геотекстиля на накопление остаточных деформаций 
рельсовых нитей в профиле и плане сравнили количество неисправностей пути по резуль-
татам проходов путеизмерительных вагонов по наиболее напряжённым участкам Ок-
тябрьской и Московской железных дорог, имеющим в конструкции пути геотекстиль, и 
без него. Общая протяжённость принятых к анализу участков составила порядка 7000 км. 
Из анализа исключались участки станций, т.к. наличие стрелочных переводов заметно 
влияет на параметры рельсовой колеи и может внести искажение в общую оценку. Анали-
зировались отступления по уровню, перекосы, рихтовки и просадки. Отступления по шаб-
лону не учитывались из-за отсутствия явной зависимости этого показателя от наличия 
геотекстиля в балластной призме.  

Оценка влияния наличия геотекстиля на состояние геометрии рельсовой колеи была 
выполнена на железных дорог.  

Направление Санкт-Петербург – Мурманск (Окт. ж.д.) было разделено на два харак-
терных участка: Санкт-Петербург – Кандалакша, где земляное полотно сложено, в основ-
ном, суглинками, и Кандалакша – Мурманск (протяженностью 388 км), где земляное по-
лотно сложено дренирующими грунтами в виде  моренных отложений с включениями га-
лечника. Участок Санкт-Петербург – Кандалакша (Окт. ж.д.) анализировался совместно с 
участком Волховстрой – Кошта, имеющим сходные условия по грунтам земляного полот-
на и параметрам эксплуатации. Внеклассная линия Санкт-Петербург – Москва (Окт. ж.д.) 
также по ряду параметров рассматривалась отдельно в связи с особыми условиями экс-
плуатации и качеством выполняемых на этом направлении ремонтов пути.  

Под наблюдением были только участки бесстыкового пути на железобетонных шпа-
лах; звеньевой путь с деревянными шпалами из анализа был исключён. 

В результате анализа установлено, что состояние положения рельсовой колеи на ана-
лизируемых участках Октябрьской железной дороги с разделительным слоем из геотек-
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стиля заметно лучше, чем на участках без него. Среднее количество ПСО с усреднением 
по всем диапазонам наработки тоннажа составляет: 

 на всех участках, принятых к анализу – 3,5 (с геотекстилем) и 9,1 (без геотекстиля), 
т.е. на участках с геотекстилем среднее значение ПСО в 2,6 раза меньше, чем без него (ри-
сунок 1);  

на участках с интенсивным грузовым движением, характерным для основных на-
правлений сети Российских железных дорог (Санкт-Петербург – Кандалакша и Волховст-
рой – Кошта), – 6,6 и 10,0, соответственно, или в 1,5 раза меньше (рисунок 2).  

 

 

Рис.1 Среднее значение ПСО при различных наработках тоннажа  
(направления СПб-Москва, СПб-Мурманск и Волховстрой-Кошта) 

 

 
Рис.2  Среднее значение ПСО при различных наработках тоннажа 

(направления СПб-Кандалакша, Волховстрой-Кошта) 
 
Отсутствие пика ПСО в районе наработки 400 млн. т брутто на участках с раздели-

тельным слоем позволяет скорректировать типовые межремонтные схемы за счет замены 
среднего ремонта менее трудоёмким комплексом работ. 

На участке Кандалакша-Мурманск, геотекстиль отсутствует, при этом количество 
отступлений не выше, чем на участках с геотекстилём. Видимо, определяющим фактором 
здесь является наличие крупнозернистых дренирующих грунтов в основной площадке 
земляного полотна.  

Для подтверждения данных по эффекту укладки геотекстиля на Октябрьской желез-
ной дороге аналогичное сравнение было проведено и на участках Московской ж.д. 
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Сравнение показало, что геотекстиль улучшает состояние рельсовой колеи – количе-
ство неисправностей на участках с уложенным геотекстилем стабильно меньше, чем на 
участках без геотекстиля. 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВИБІР МАРШРУТУ РУХУ 

ВАНТАЖНИХ ПОЇЗДІВ 
 

Мазуренко О.О., Заяц М.А., Черняков М.М.  
(ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 

 
The empirical relationships for determination of consumption of electric energy or fuel on a track leg 

in dependence on its average gradient are proposed. It will allow to determine in operative order more 
economic routes of train traffic and thus to reduce the expenditures for transportation of freights by 

railway transport. 
 
Розвиток ринкових відносин та відчутне збільшення конкуренції зі сторони інших 

видів транспорту спонукає залізниці України шукати шляхи збільшення привабливості 
залізничних перевезень. Одним з них є зменшення витрат на транспортування вантажу, 
що дозволить знизити тарифи на перевезення. 

Перевезення вантажів являється складним процесом, який складається з багатьох 
стадій, починаючи з прийняття вантажу до перевезень і закінчуючи видачею його ванта-
жовласнику. Одним з цих складових є безпосередньо процес просування вантажів від ста-
нції відправлення до станції призначення. Витрати на просування вантажів залежать від 
наступних факторів: відстань між станціями відправлення та призначення (маршрут руху), 
вид тяги та тип локомотиву, маса составу, план та профіль колій на перегонах та наявність 
обмежень швидкості руху. Серед цих факторів лише маршрут руху поїзду не може бути 
змінений оперативно, зміна ж інших параметрів потребує певних капітальних вкладень. 

Для зменшення витрат на просування вантажів необхідно розробити та порівняти 
можливі варіанти маршрутів руху поїзду. Так як кожен з можливих маршрутів характери-
зується своїм планом та профілем колій, наявними обмеженнями швидкості руху, то їх 
порівняння слід проводити за витратами електроенергії або палива. 

Витрати електроенергії або палива можливо визначити за допомогою тягових розра-
хунків. Але такі розрахунки потребують багато часу і є трудомісткими, отже їх неможливо 
застосовувати для оперативних змін маршруту руху поїзда.  

Пришвидшити цей процес можливо за допомогою окремих залежностей витрат еле-
ктроенергії або палива від середнього ухилу перегону, які базуються на аналізі попередніх 
розрахунків даних витрат за тяговими розрахунками. Попередні розрахунки були виконані 
для перегонів основних напрямків вантажних перевезень Укрзалізниці. Дані залежності 
отримано за допомогою методу двофакторного регресійного аналізу. Було розглянуто 58 
можливих варіантів залежностей. Найбільш точно залежність витрат електроенергії або 
палива від середнього ухилу перегону можливо описати за допомогою поліному другого 
порядку у наступному вигляді y=b0+b1·x+b2·x

2. При цьому кореляційний момент складає 
r=0.971, а залишкова дисперсія Dзал=1,89. 

Дане рівняння буде вірним тільки для окремого типу локомотиву встановленої маси. 
Доцільно побудувати криві залежності для різних норм маси і типів локомотивів. Встано-
влення аналітичних залежностей витрат електроенергії (палива) дозволяє приймати рі-
шення щодо доцільності переходу на новий маршрут руху поїздів.  

 



 171

О РАЗРАБОТКЕ ТИПОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
ПУТЕВЫХ РАБОТ 

 
Уманов М.И., Сиволап Т.Л., Торопина Е.А.  

(ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 
 

The technologies of currying out the troop’s works in the OSGD conditions were analyses. Sequence 
of performance and usage of the vehicles was recommended. 

 
На кафедре «Путь и путевое хозяйство» ДИИТа разработаны рекомендации по раз-

работке типовых технологических процессов выполнения путевых работ на опыте стран 
ОСЖД. 

Как известно, основная цель разработки типовых технологических процессов – 
определить наиболее рациональное место каждой путевой машины в технологическом 
процессе.  

Поэтому проанализированы существующие типы ремонтов пути. Для них определе-
ны последовательность выполнения основных операций и целесообразность применения 
для их выполнения машин различных типов. Рассмотрены следующие технологические 
процессы ремонта пути:  

- технологический процесс модернизации пути с применением кранов типа УК; 
- технологический процесс модернизации пути раздельным способом с применением 

путеперекладчиков типа КРП и СУМ;  
- технологический процесс модернизации пути на скоростных участках с устройст-

вом защитного подбалластного слоя и послойным уплотнением балласта; 
- технологический процесс капитального ремонта пути с применением кранов типа 

УК; 
- технологический процесс капитального ремонта пути раздельным способом с при-

менением путеперекладчиков типа КРП и СУМ; 
- технологический процесс среднего ремонта пути; 
- технологический процесс комплексно – оздоровительного ремонта пути; 
- технологический процесс сплошной выправки пути при его текущем содержании; 
Показано, что имеющиеся на разных дорогах отличия от такой системы ремонтов и 

содержания пути не являются принципиальными.  
 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Царенкова И.М., Довгелюк Н.В., Масловская Е.М. (БелГУТ) 
 

More effect in management of investitions activity is logistical approach with calculation of 
especially road economy. The new of conception logistical approach consist from thorough complex 

solution question of move resources in process of production and consumption. 
 
Изменение экономической ситуации в Республике Беларусь при одновременном ро-

сте объемов грузовых перевозок привело к формированию новых отношений между до-
рожным хозяйством и смежными отраслями экономики. Существующая система договор-
ных отношений в дорожной отрасли, направленная на освоение запланированных финан-
совых ресурсов, переориентируется на удовлетворение потребностей пользователей авто-
мобильных дорог. При этом актуальными являются вопросы не только снижения 
транспортно-эксплуатационных затрат, но и эффективного использования инвестиций в 
строительство, ремонт и реконструкцию автомобильных дорог. Необходимо совершенст-
вование механизмов и инструментариев планирования и организации дорожных работ на 
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основе логистики с целью снижения издержек производства продукции и сокращения за-
трат пользователей автомобильных дорог.  

В стране происходит процесс накопления информации о новом научно-
практическом направлении, получившем название логистика, формирование теоретичес-
кой и методической базы создания транспортных логистических систем, внедрение логис-
тических технологий для управления народным хозяйством в рыночных условиях. В по-
следнее время принципы логистики стали широко использоваться практически во всех 
сферах производственной деятельности. Анализ отечественного и зарубежного опыта по-
зволяет сделать вывод о том, что развитие логистических систем в дорожном хозяйстве 
также приведет к повышению эффективности инвестиционной и производственной деяте-
льности. Суммарный эффект от оптимизации всего процесса в целом (от снабжения сырь-
ем до сдачи дороги в эксплуатацию) за счет системного логистического подхода может 
значительно превышать прибыль от локальной оптимизации отдельных операций или ви-
дов работ. Внедрение логистических систем позволит формировать эффективную страте-
гию развития дорожного хозяйства, ориентируясь на требования потребителей, так как 
стабильное положение его предприятий определяется не только низкими производствен-
ными издержками, но и способностью удовлетворить возрастающие требования пользова-
телей к транспортно-эксплуатационному состоянию дорог.  

Логистический подход требует новой методологии и моделей описания системы до-
рожного хозяйства и принятия управленческих решений. Экономические предпосылки 
развития логистических систем в дорожной отрасли предполагают комплексное ее расс-
мотрение с целью повышения эффективности деятельности отдельных элементов. Строи-
тельство объекта должно быть обеспечено при оптимальном использовании всех выде-
ленных ресурсов, что становится одной из основных задач логистики в дорожном хозяйс-
тве. Логистическая система строительства автомобильной дороги представляет собой про-
странственное сочетание предприятий, средств и путей сообщения, функционально 
объединенных логистической цепью. 

В процессе организации строительства автомобильной дороги решаются следующие 
функциональные задачи: изучение рынка материально-технических ресурсов с целью ра-
ционализации закупок для объектов дорожного строительства; организация поставки 
строительных материалов по всей логистической цепи, начиная от добычи нерудных ма-
териалов в карьере и до участка автомобильной дороги: логистическая цепь формируется 
из упорядоченного множества поставщиков, перевозчиков и потребителей, осуществляю-
щих логистистические операции по доведению внешнего материального потока до объек-
та; своевременный подвоз материалов, четкая работа транспортных и линейных подразде-
лений обеспечивают максимальное использование мощности функционирующего транс-
портного потока, сокращение издержек предприятий, связанных с организацией перевозо-
чного процесса и поиском партнеров; выбор из альтернативных вариантов оптимальной 
транспортной схемы доставки материалов с точки зрения издержек при одинаковых усло-
виях качества и времени выполнения операций; формирование цепи поставок между по-
дразделениями дорожно-строительного предприятия, связанной с продвижением материа-
льного потока при его производственном потреблении, что обеспечивает запроектирован-
ную организацию строительства и экономию времени проведения работ; разработка на-
правлений совершенствования организации строительства автомобильной дороги. 

 



 173

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ЛОГИСТИКИ  
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Этин Ю.М., Гутикова Н.С. (БелГУТ) 

 
The railway building is present a complex many-stage system. That system is organization in shape 

polygonal inside and outward connection. Therefore the railway building we can present as the many-
stage logistic-technological chain. 

 
Логистическая цепь является линейно упорядоченным множеством физических и 

юридических лиц, осуществляющих логистические операции по доведению внешнего ма-
териального потока от одной логистической системы до другой (в случае производствен-
ного потребления) или до конечного потребителя (в случае личного непроизводственного 
потребления).  

Логистическая цепь (рис.1) представляет собой сеть организаций, включенных по-
средством логистических связей в процессы производства и реализации продукции. 
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Рисунок 1 – Логистическая цепь 

Элементарная логистическая цепь производства, движения и потребления готовой 
продукции разделяется на логистические функции снабжения и образования запасов, тех-
нологического процесса производства, распределения и потребления.  

Каждую организацию транспортного строительства следует рассматривать как звено 
в цепи организаций, принимающих участие в железнодорожном строительстве, которые с 
одной стороны, имеют поставщиков материальных ресурсов, а с другой – потребителя в 
лице заказчика строительства.  

Теоретически может существовать единая интегральная технологическая схема дви-
жения материального и информационного потоков, начиная от поступления первичного 
сырья, материалов и комплектующих и заканчивая готовым железнодорожным объектом.  

Такие системы имеют многоуровневую логистико-технологическую цепь, но из-за 
своей сложности встречаются редко. Они могут применяться в различных условиях 
управления товародвижением или управления товарными потоками. На практике встре-
чаются цепи значительно меньшей длины.  

Для современного железнодорожного строительства весьма характерны транспорт-
но-снабженческие, транспортно-складские, транспортно-технологические, транспортно-
распределительные и другие звенья общей логистической цепи, несущие технологичес-
кую, правовую, финансовую информацию о товаре – строящемся железнодорожном объе-
кте. Между звеньями такой логистической цепи существует электронный обмен данными 
и различной информацией по всем вопросам строительства. 
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ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 
 

Макатова Ж.М. (КазАТК) 
 

This article deals with the modern  ways and methods of estimation of permanent way in different 
conditions of exploitations for railways of  the Republic of KZ. 

 
В отличие от оценки состояния земляного полотна, отражающей качественные пока-

затели соответствия его установленным нормам и требованиям, оценка содержания зем-
ляного полотна в большей степени характеризует количественные данные о выполнении 
необходимых работ по содержанию конструкций в исправном состоянии. Выполнение ра-
бот на участках земляного полотна, не подверженных деформациям, планируется в общем 
комплексе содержания железнодорожного пути. Основанием для включения работ в те-
кущие планы служат результаты периодических осмотров земляного полотна и его соо-
ружений, акты обследований после пропуска весенних и ливневых паводков, а также 
имеющиеся планы организационно-технических мероприятий и проекты ремонта и уси-
ления земляного полотна. Для выполнения работ с привлечением сторонних организаций 
следует проводить конкурсы среди предприятий, имеющих соответствующие лицензии и 
обладающие необходимыми средствами механизации. Оценка содержания земляного по-
лотна производится по:степени соответствия всех его элементов нормативным требовани-
ям (ПТЭ, СНиП, СТН Ц-01-95, действующих инструкций), индивидуальным проектам ре-
монта и усиления земляного полотна;своевременному и качественному устранению неис-
правностей, выявленных предыдущими осмотрами и обследованиями;балльной оценке 
содержания объектов, выданной по итогам наиболее полного предзимнего (весеннего) ко-
миссионного обследования с учетом проведения работ и изменения состоя-
ния;изменениям требований к качеству земляного полотна в связи с изменениями эксплу-
атационных требований (увеличение скоростей движения, окончания работ на ремонтиру-
емых объектах и др.). Балльная оценка по земляному полотну подсчитывается по каждому 
объекту земляного полотна (насыпь, выемка, нулевое место, полунасыпь, полувыемка) с 
обозначением пикетажных значений начала и конца объекта (см. табл. 1), как правило, 
один раз в год по каждому километру пути и приплюсовывается к балльной оценке пути 
по итогам расшифровки лент путеизмерительного вагона. Для объектов, продолжающих 
периодически деформироваться, а также находящихся в ремонте, по распоряжению дире-
ктора дистанции пути могут назначаться более частые подсчеты баллов. Границы объек-
тов (км, ПК+) следует назначать по продольному профилю пути с учетом фактических 
отметок, считая, что окончание насыпи служит началом нулевого места, а окончание ну-
левого места может совпасть с началом выемки, полувыемки, полунасыпи, полунасыпи-
полувыемки, а также другой насыпи в зависимости от рельефа местности. На косогорных 
участках, где, как правило, различие в высотах правого и левого откосов может быть зна-
чительным, фактические замеры высот откосов имеют преимущество перед данными про-
дольных профилей. Границы между отдельными элементами земляного полотна (ПК+) по 
продольному профилю определяют путем интерполяции. 

При определении балльной оценки по земляному полотну любого из объектов выс-
тавляются балльные оценки по всем неисправностям на длине данного объекта. Затем на-
ходят суммарную балльную оценку для данного километра. Для объектов, частично рас-
полагающихся на данном километре, вычисляют пропорциональные значения суммарной 
балльной оценки в пределах рассматриваемого километра. 

Земляное полотно раздельных пунктов в пределах между входными сигналами, а та-
кже под вспомогательными устройствами (тупики, упоры и т.п.), оцениваются комплексно 
с учетом качества содержания земляного полотна станций. 
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Требования, предъявляемые к качеству содержания защитных, укрепительных и т.п. 
сооружений, следует применять в соответствии с проектными требованиями и фактичес-
ким состоянием этих сооружений (износ, повреждение облицовок, заработанность емкос-
тей для отложений селей, наледей, отведение воды и т.п.). 

 
ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ОБЪЕКТА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 

 
Макатова Ж.М. (КазАТК) 

 
The article deals with the existing defects and deformations  of permanent way and their appearing 

for conditions of railway of RK. 
 
Содержание земляного полотна является составной частью содержания железнодо-

рожного пути и призвано обеспечивать стабильность рельсовой колеи в пределах устано-
вленных допусков в расчетных эксплуатационных условиях во все периоды года. Матери-
алы, из которых возведено земляное полотно, подвержены коренным изменениям под 
влиянием погодно-климатических условий, воздействий поездных нагрузок, неблагоприя-
тных физико-геологических процессов, нарушений правил содержания и ремонтов. В 
конструкциях земляного полотна могут находиться многие разновидности грунтов — от 
крепких скальных до слабых глинистых. Наибольшее распространение имеют суглинки, 
супеси, глины. Силовые воздействия на железнодорожный путь и изменения состояния 
материалов, из которых возведено земляное полотно, обусловливают непрерывное изме-
нение эксплуатационных качеств, как земляного полотна, так и верхнего строения пути, 
на него опирающегося. 

Вибрационно-силовые воздействия на грунты, находящиеся в основании верхнего 
строения пути, могут приводить к повышению их прочности вследствие уплотнения, или 
к разупрочнению под влиянием вибрации. К коренным изменениям несущей способности 
глинистых грунтов, особенно пылеватых, приводят внутренние процессы, происходящие 
при сезонном промерзании и оттаивании. 

Глинистые грунты, обладающие достаточной прочностью перед началом зимы, рез-
ко упрочняются при замерзании, а в период оттаивания разупрочняются до величин на 30-
40% меньших, чем они были до начала промерзания, с последующим медленным восста-
новлением прочности. Сезонным изменениям прочности грунта сопутствуют объемные 
изменения вследствие пучения и набухания при увлажнении и усадке (просадке) при сни-
жении водосодержания. Изменения удельных объемов грунта в конструкциях земляного 
полотна приводят к периодическим поднятиям или опусканиям поверхности грунта (ос-
новной площадки) и, соответственно, рельсошпальной решетки, что вызывает искажения 
пути в продольном и поперечных направлениях. 

Названные обстоятельства не всегда учитывали при строительстве железнодорож-
ных путей, что обусловило изменчивость состояния земляного полотна по сезонам и по 
годам. Эти изменения можно считать последовательно возникающими и исчезающими, 
если они не превосходят допускаемых величин поднятий при зимнем пучении и оседании 
при оттаивании грунтов. Значительные зимне-весенние деформации грунта могут вызы-
вать пучины (горбы, впадины, перекосы), весенние пучинные просадки, сплывы откосов 
выемок, насыпей, канав, кюветов и др. 

В течение длительного процесса развития строительства железнодорожных путей  
имела место недооценка важности нормируемого уплотнения грунта в насыпях, основа-
ниях выемок, на нулевых местах. По этой причине происходят длительные неравномер-
ные оседания земляного полотна в течение многих десятилетий после окончания строите-
льства пути. 
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Объемные изменения грунтов земляного полотна отражаются на стабильности рель-
совой колеи, приводя к возникновению длинных неровностей (просадок, перекосов и др.), 
что, в свою очередь, ведет к росту сил взаимодействия пути и подвижного состава и, 
вследствие этого, к возникновению остаточных деформаций основной площадки земляно-
го полотна. Такие деформации легче предупредить, чем устранить их последствия. В 
условиях нестабильного состояния основной площадки земляного полотна более интенси-
вно нарастают повреждения балластного слоя и всего верхнего строения пути, что требует 
повышенных затрат на содержание железнодорожного пути. Стабильность земляного по-
лотна в целом (устойчивость откосов, отсутствие застоев воды и переувлажнения грунтов, 
защита от водоразмывов и др.) обеспечивается системой устройств для отведения поверх-
ностных вод, перехвата или снижения уровня грунтовых вод, достаточным креплением 
откосов насыпей, выемок, кюветов и канав, дна водоотводных сооружений, призванных 
защищать грунт от неблагоприятных природных воздействий. В обычных условиях, не 
осложненных наличием высоких насыпей, глубоких выемок, неустойчивых косогоров, 
скально-обвальных явлений, развивающихся явлений карста, оползней, селевых потоков 
или снежных лавин и других причин, такие защиты земляного полотна обеспечиваются 
типовыми видами креплений от эрозионных повреждений при условиях правильного их 
устройства и содержания . Работы по устранению отмеченных и других недостатков, час-
тично выполненные в процессе эксплуатации пути и нередко без необходимых проектных 
проработок, привели к изменению поперечных профилей насыпей и выемок, коренным 
образом отличающихся от первоначально запроектированных и типовых поперечных 
профилей, разновидности которых неоднократно изменялись по мере развития научно-
технического прогресса на железнодорожном транспорте. Преобразование первоначаль-
ных (строительных) поперечных профилей земляного полотна в типичные эксплуатаци-
онные  привело к тому, что в результате неоднократных исправлений пути подъемками на 
дополнительные слои балласта под современной типовой балластной призмой накопились 
слои старых балластных материалов, отошедшие к подбалластной части земляного полот-
на. Наибольший объем таких работ свойственен линиям давней постройки и высокой гру-
зонапряженности. На многих грузонапряженных линиях суммарная толщина балластной 
призмы и слоев старых балластных материалов достигает 1,2-1,5 м, а местами — и боль-
ше, что положительно отразилось на несущей способности рабочей зоны земляного поло-
тна. Однако существуют и отрицательные последствия. Параллельно с накоплением ста-
рых балластных материалов произошло технологически неизбежное заполнение кюветов 
в выемках инородными материалами и наращивание балластных шлейфов на насыпях. На 
нулевых местах изменилось напластование старых балластных материалов, вышли из 
строя водоотводные сооружения. Такое длительно эксплуатируемое земляное полотно так 
же считается дефектным, хотя и не имеет явных повреждений, но требует усиления. 

Большое разнообразие природных условий районов, в которых построены и эксплу-
атируются железнодорожные пути, вызвало необходимость защиты транспортных соору-
жений, в том числе земляного полотна, от неблагоприятных физико-геологических про-
цессов (разливов рек, оползневых процессов, каменных обвалов, селевых потоков, снеж-
ных лавин, карста, интенсивного волноприбоя и т.п.). 
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НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ГРУНТОВ ЗЕМЛЯНОГО 
ПОЛОНА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ 

 
Хасенов С.С., Макатова Ж.М. (КазАТК) 

 
The article deals with the means of soils as constructional material in exploitation and appearing of 

permanent way of railway track. 
 
Железнодорожный путь − сложная техническая система, имеющая морфологичес-

кое, функциональное и информационное описание. 
Морфологическое описание представляет железнодорожный путь, состоящий из не-

скольких подсистем: контактов на входах; верхнего и нижнего строения, искусственных 
сооружений; функционирования; контактов на выходе. 

Это открытая система, взаимодействующая с окружением − другими транспортными 
и нетранспортными техническими системами и природной средой. 

Совокупность зависимостей, отражающих связи параметров внутри подсистем и свя-
зи между параметрами подсистем, представляет собой функциональное описание желез-
нодорожного пути. 

Информационное описание железнодорожного пути формально дано в виде системы 
лингвистических требований (можно, нельзя, должно и т.д.) и математических требований 
(в виде неравенств, определяющих допустимые диапазоны параметров системы). 

При проектировании системы структурных параметров железнодорожного пути до-
лжны учитываться его системотехнические свойства − уникальность (отсутствие полных 
аналогов), слабая предсказуемость, тенденция к сохранению функционирования, возмож-
ность случайных отказов элементов пути, целостность, автономность, моделируемость, 
переходы из одного состояния в другое. Техническая эффективность системы железнодо-
рожного пути определяется ее надежностью, экономичностью и ремонтопригодностью. 

Природно-техническая система железной дороги (ПТС ЖД) относится к классу 
структурированных систем, в которых каждый элемент может рассматриваться как полная 
система, если определены ее параметры состояния и потоки потенциальных и массовых 
сил на границах. В составе ПТС ЖД выделяется подсистема «земляное полотно». Нижний 
уровень иерархии этой подсистемы составляет грунт, как исходное минеральное сырье, из 
которого в технологическом процессе (разработка, перемещение, уплотнение, физико-
химическое закрепление, композитное армирование и т.п.) формируется материал для во-
зведения земляного полотна. 

Отличительной особенностью земляного полотна, как линейного сооружения, являе-
тся ограниченная по сравнению с точечными (площадными) объектами, возможность вы-
бора при трассировании вариантов размещения на более благоприятных по инженерно-
геологическим условиям территориях. Земляное полотно приходится проектировать, 
строить и эксплуатировать в любых неблагоприятных условиях. В отличие от других ма-
териалов, из которых сооружается мостовое или тоннельное полотно пути, основной 
конструкционный материал земляного полотна – грунт имеет нестабильные, трудно про-
гнозируемые и сильно зависящие от природно-климатических условий механические и 
теплофизические свойства. Поэтому земляное полотно, передающее нагрузки от подвиж-
ного состава на естественное основание, является наиболее сложной частью железнодо-
рожного пути. 

Чрезвычайная пространственная и временная изменчивость свойств грунтов в зави-
симости от их генезиса, межсезонных изменений содержания, фазового состояния, состава 
и концентрации растворенных веществ в поровой влаге, предопределяют необходимость 
проверки прочности и устойчивости земляного полотна при изменении условий эксплуа-
тации (повышении скоростей движения, увеличении вагонной осевой нагрузки, введении 
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новых типов подвижного состава и др.). Задача заключается в поиске оптимальных реше-
ний для взаимодействующих техногенной и природной частей грунтового массива земля-
ного полотна на всех стадиях его жизненного цикла. 

Исследования механических свойств грунтов необходимы в качестве исходных дан-
ных для расчета деформаций грунтовых сооружений, оснований и устойчивости грунто-
вых сооружений. Под механическими свойствами грунтов обычно понимают их способ-
ность сопротивляться изменению объема и формы в результате силовых и физических во-
здействий. Характеристики этих свойств различаются для разных видов и состояний грун-
тов и зависят от действующих напряжений. В допредельном по прочности напряженном 
состоянии характеристики механических свойств называются деформационными, т.к. они 
определяют способность грунта сопротивляться развитию деформации (осадок, горизон-
тальных перемещений и т.п.). В предельном по прочности состоянии эти характеристики 
называются прочностными и определяют способность грунта сопротивляться разруше-
нию. К механическим свойствам грунтов относятся сжимаемость, деформируемость, во-
допроницаемость, сопротивление сдвигу (прочность), а также ползучесть грунтов.. Одним 
из характерных видов деформации глинистых грунтов в природных условиях является 
простой сдвиг (скашивание), который при увеличении касательных напряжений до неко-
торого предельного значения завершается исчерпыванием их прочности с разрывом или 
без разрыва  сплошности материала. 

Касательное напряжение τ =τсд, при котором полностью исчерпывается прочность 
грунта, называется предельным сопротивлением сдвигу и определяется, как указано выше, 
законом Кулона-Навье .Сопротивление сдвигу является основным прочностным показате-
лем грунтов вообще и глинистых грунтов в частности. По нему рассчитывают основания и 
земляные сооружения по первому предельному состоянию (по предельной прочности), 
проверяют устойчивость откосов и естественных склонов, вычисляют давление грунта на 
ограждающие конструкции. В связи с изложенным выше, определение сопротивления 
сдвигу глинистых грунтов испытанием их в условиях простого сдвига имеет важное при-
кладное значение. Поэтому не случайно, что, несмотря на внедрение в лабораторную 
практику новых методов определения прочностных свойств грунтов (в том числе и глини-
стых), определение их прочности методом сдвига нисколько не потеряло своего значения. 
Этот метод испытания грунта может свободно конкурировать с таким методом испыта-
ния, как трехосное сжатие. В опытах на сдвиг в наибольшей степени отображаются дейст-
вительные условия возможного сдвига сооружения, явления нарушения сопротивления 
грунта сдвигу очевидны, наглядны и убедительны. 

Для определения характеристик механических свойств грунтов важное значение 
имеет режим испытаний, характер нагружения образцов. Испытания проводятся при ста-
тических и динамических нагружениях. 

К динамическим воздействиям можно отнести колебания земной коры и сооружений 
при землетрясениях, взрывах, движении транспорта, работе различных неуравновешен-
ных машин и механизмов, ударах морских волн, действии ветра и т.д. Под влиянием ди-
намических воздействий в грунтах могут происходить объемные деформации как обрати-
мого, так и необратимого характера, что является следствием изменения напряженного 
состояния. Это изменение приводит к появлению дополнительных осадок сооружений, к 
нарушению их устойчивости, нежелательным деформациям самих сооружений и в ряде 
случаев к невозможности их эксплуатации. В связи с этим учет динамических воздейст-
вий при проектировании транспортных сооружений является необходимым. Для прогноза 
изменения напряженно-деформированного состояния грунтов необходимо знать характер 
и интенсивность действующей динамической нагрузки (амплитуда, скорость и ускорение 
колебательного движения) и свойства грунтов. 
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ВИКОРИСТАННЯ ҐРУНТОУЩІЛЬНЮВАЛЬНИХ МАШИН ТА НОВІТНІХ 
ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ УЩІЛЬНЕННІ ГРУНТІВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ЗАЛІЗНИЦЬ 

 
Главацький К.Ц. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 

 
Предложено использовать полный спектр грунтоуплотнительных машин с учетом их характе-

ристик для обеспечения минимально возможных затрат материальных и людских ресурсов при 
выполнении работ по стабилизации грунтового полотна дорог. 

 
Сучасний рівень якості спорудження земляного полотна залізничних доріг при їх 

будівництві чи реконструкції у встановлені терміни і за певних економічних показників 
передбачає отримання заданих фізико-механічних властивостей базових і доданих у при-
зму грунтів з врахуванням мінімального часу на введення дороги в експлуатацію. 

Ґрунтоущільнювальні машини, у значній мірі, сприяють досягненню цього результа-
ту, оскільки суттєво інтенсифікують процес стабілізації жорсткісних характеристик грун-
тів нижньої будови колії. 

У процесі ведення робіт по ущільненню додатково укладеного грунту чи у його зви-
чайному природному стані доцільно, залежно від категорії грунту та конкретних техноло-
гічних умов, задіяти увесь спектр ґрунтоущільнювальних машин, тобто: котки статичної і 
динамічної дії; віброплощадки; трамбівки; і врахувати такі їх характеристики: 

- масу машини, яка повинна збільшуватися по мірі ущільнення грунту, як шляхом 
застосування машин різних типорозмірних груп, так і за рахунок додаткової збурюючої 
сили, вектор якої співпадає з вектором сили тяжіння, нормальним до поверхні ущільнен-
ня, з урахуванням швидкості руху машини; 

- тиск відповідного робочого органа машини на грунт, обумовлений, як загальною 
масою машини і додатковою збурюючою силою, так і їх перерозподілом між робочими 
органами однієї машини з урахуванням форми і жорсткості контактуючої з грунтом пове-
рхні робочого органа; 

- вектор збурюючої сили вібраційної системи ґрунтоущільнювальної машини, який 
визначається формою, масою, розташуванням і порядком роботи вібраційних елементів, 
блоків, контурів і модулів; 

- локалізацію ущільнення, тобто застосування блокованого ущільнення грунту шля-
хом конструювання робочих органів машин так, щоб вони не допускали вислизання і роз-
сування грунту з-під їх робочих поверхонь, або за рахунок певної послідовності взаємодії 
робочих органів з грунтом; 

- комбіновану дію на грунт різнотипних робочих органів, суміщених в одній машині, 
що призведе до значного зменшення кількості необхідних машин для заданого технологі-
чного процесу ущільнення грунту; 

- зміну амплітуди і частоти коливань робочих органів ґрунтоущільнювальних машин 
по мірі ущільнення грунту і вибір їх діапазону залежно від категорії та фізико-механічних 
характеристик грунту; 

- функціональні можливості машини в цілому, зокрема: можливість ущільнення гру-
нту у важкодоступному місці та адаптація до заданих технологічних умов; 

- можливість створення профільної поверхні, як між послідовно укладеними шарами 
грунту, так і на його поверхні, з метою реалізації блокованого ущільнення поточного шару 
грунту та додаткової протидії внутрішньому зсуву грунту під час його ущільнення і екс-
плуатації. 

Новітні технологічні рішення щодо порядку застосування ґрунтоущільнювальних 
машин передбачають досягнення необхідного стану грунту при мінімально можливих ви-
тратах матеріальних і людських ресурсів, що можливо, зокрема, за рахунок: зменшення 
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кількості машин; зменшення часу на ущільнення; надання грунту певних фізико-
механічних характеристик перед ущільненням; дотримання технології ведення робіт. 

 
МОДУЛЬНИЙ ПРИНЦИП МОДЕРНІЗАЦІЇ РОБОЧИХ ОРГАНІВ 

ВІБРОТРАМБІВОК І ВІБРОПЛОЩАДОК 
 

Главацький К.Ц., Черкудінов В.Е. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 

Предложен модульный принцип модернизации рабочих органов вибротрамбовок и виброп-
лощадок, имеющий существенные преимущества перед традиционными рабочими органами в час-

ти реализации блокированного уплотнения грунта. 
 
Вібротрамбівки і віброплощадки забезпечують ефективне ущільнення зв’язних та 

незв’язних ґрунтів, як самостійно, так і на другому етапі їх ущільнення, тобто після робо-
ти машин коткового типу. Область їх використання поширюється також на усі обсяги ро-
біт, пов’язані з локальним ущільненням грунту у місцях, важкодоступних чи взагалі не 
доступних для машин коткового типу. Такі машини можуть бути використані не тільки 
для остаточного оздоблення ущільненої поверхні, а і для проміжного ущільнення грунту. 

Основна перевага трамбівок і віброплощадок перед котками у тому, що цими маши-
нами можна продуктивно ущільнювати шари ґрунту порівняно значно більшої товщини, а 
також проводити ущільнення окремих ділянок насипу та використовувати їх в комплексі з 
іншими ущільнювальними машинами. 

Модернізація робочих органів таких машин за модульним принципом має суттєві 
переваги перед іншими варіантами. Вони полягають у тому, що: 

- по-перше, окремі їх конструктивні елементи можна виконувати у вигляді уніфіко-
ваних блоків – модулів, з яких, в залежності від технологічних вимог, можна зібрати по-
трібну конфігурацію робочого органа ущільнювальної машини; 

- по-друге, не погіршується початковий стан базового робочого органа машини, до 
якого, при необхідності, можна повернутися у кожний момент; 

- по-третє, зменшується номенклатура конструктивних елементів і машин у цілому, 
оскільки кожна машина може комплектуватися змінними модулями робочих органів, що 
призводить до поліпшення їх якості за рахунок глибокого пропрацювання. 

Оскільки в усіх базових відомих варіантах вібротрамбівок і віброплощадок робочі 
органи виконані за типовою схемою і мають форму робочої поверхні у вигляді пласкої 
поверхні з плавною відбортовкою країв, то інтенсивність дії таких машин на грунт зале-
жить (за інших рівних умов) тільки від розмірів робочого органа. 

Запропонований же варіант модернізації робочих органів вібротрамбівок і віброп-
лощадок передбачає: 

- профільне виконання їх робочої поверхні для реалізації блокованого ущільнення 
грунту без переміщення машини; 

- профільне виконання їх робочої поверхні для реалізації ущільнення грунту не тіль-
ки у вертикальному, а і у горизонтальному напрямку під час поступального руху; 

- секційне виконання їх робочої поверхні для комбінованої реалізації як блокованого 
ущільнення грунту, так і зміни тиску у місці контакту робочої поверхні з грунтом; 

- профільне виконання їх робочої поверхні з метою порівняння результатів їх роботи 
з ґрунтоущільнювальними машинами коткового типу, які мають робочі поверхні відпові-
дних профілів. 

Очевидно, що скорочення одиниць техніки, необхідної для повного циклу на певно-
му етапі технологічного процесу ущільнення грунту можливе за рахунок створення ма-
шин, здатних у широкому діапазоні змінювати інтенсивність впливу на грунт. 
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Виконання робочих поверхонь таких машин це дозволить, оскільки інтенсивність їх 
дії на грунт можна буде змінювати не тільки за рахунок кінематики і динаміки. 

Для обґрунтування прикладного використання запропонованих рішень авторами 
розроблені схеми фізичних моделей робочих органів вібротрамбівок і віброплощадок, 
адаптовані до найбільш поширених вітчизняних і закордонних аналогів. 

 
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ УЩІЛЬНЕННЯ ҐРУНТОВОГО 

ПОЛОТНА 
 

Главацький К.Ц., Проскурня В.М. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 

Разработано лабораторное оборудование для исследования взаимодействия рабочих органов 
машин для земляных работ и, в частности, грунтоуплотнительных машин с грунтом, и оценки эф-

фективности их работы по сравнению с известными аналогами. 
 
Процес дослідження і розробки нових видів машин, їх робочого обладнання і робо-

чих органів значно прискорюється у разі ефективного використання при цьому дослідни-
цького обладнання для визначення структури та основних параметрів їх складових елеме-
нтів, зокрема тих, що визначають область їх раціонального застосування. 

Вивчення факторів, що впливають на продуктивність машин для земляних робіт (у 
т.ч. ґрунтоущільнювальних машин) і енергомісткість технологічних процесів за їх участю, 
значно прискорюється за умови широкого використання лабораторного дослідницького 
устаткування, яке моделює робоче обладнання і робочі органи таких машин, і процес їх 
взаємодії з ґрунтом чи його моделлю. 

Достовірність процесів, які при цьому відбуваються, у значній мірі, залежить від ма-
сштабу і принципів дії такого устаткування, а також його конструктивного виконання. Зо-
крема, зручність монтажу-демонтажу, простота переналагодження на інший технологіч-
ний режим, мінімальна маса елементів, надійність і жорсткість конструкції, швидка адап-
тація до вимог технологічного процесу, наглядність взаємодії робочих органів з ґрунтом, а 
також якість вимірювання необхідних параметрів потребує удосконалення існуючих типів 
лабораторно-дослідницького устаткування. 

Відомий ряд технічних і конструктивних рішень стендового лабораторно-
дослідницького устаткування для вивчення взаємодії з ґрунтом робочих органів машин 
для земляних робіт. Кожен з видів існуючого устаткування передбачає його специфічне 
використання, має свої переваги і недоліки, і зорієнтований на певні масштабні моделі ро-
бочого обладнання і робочих органів машин, які необхідно дослідити. Більшість стендів 
розраховані на масштаб 1:10. А у цьому випадку маємо значну похибку між теоретични-
ми, експериментальними і натурними результатами. 

Авторами запропонована конструкція у масштабі 1:5 нового стендового устаткуван-
ня для дослідження процесів взаємодії робочого обладнання і робочих органів машин для 
земляних робіт з ґрунтом, сформованого за модульним принципом. 

Модульне робоче обладнання має різне виконання залежно від виду робочого органу 
і забезпечує зручний і оперативний монтаж-демонтаж модулів на основну конструктивну 
частину устаткування. 

Робочі органи ущільнювальної дії виконані у вигляді катків, віброплит і трамбівок з 
можливістю зміни їх геометричних і силових характеристик. Вони обумовлені тим, що 
забезпечують традиційне та блоковане ущільнення ґрунту і можуть бути перенесені на всі 
види робочих органів ґрунтоущільнювальних машин. 

Запропонований комбінований привод робочого обладнання та робочих органів, роз-
роблена вимірювальна система для забезпечення контролю геометричних та силових ста-
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тичних і динамічних параметрів, пов’язаних з певними робочими органами і режимами їх 
навантаження. 

Розроблені комплекти змінних робочих органів, зокрема, ґрунтоущільнювальних 
машин статичної, динамічної і комбінованої дії. 

Передбачена можливість використання даного виду устаткування як для проведення 
науково-дослідних робіт, так і для навчального процесу.  

 
АНАЛИЗ МЕТОДИК ПОВЫШЕНИЯ СКОРОСТЕЙ ДВИЖЕНИЯ 

НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ 
 

Ахраменко Г.В. (БелГУТ) 
 

In given material is produced analysis of the methodses of increasing of the velocities of the motion 
train on railway. 

 
Повышение скоростей пассажирских поездов одно из приоритетных направлений 

научно-технического прогресса на железнодорожном транспорте. В современных услови-
ях актуальным является движение пассажирских поездов с максимальными скоростями от 
140 – 350 км/ч при следующей организации движения: 

при совмещенном движении грузовых и пассажирских поездов 
- до 140 – 160 км/ч – скоростное движение на обычных железных дорогах после ка-

питального ремонта пути; 
- до 200 км/ч – скоростное движение поездов на реконструированных линиях; при 

движении только пассажирских поездов 
- свыше 200 км/ч – высокоскоростное движение на вновь сооружаемых высокоско-

ростных магистралях (ВСМ). 
Вопрос повышения скоростей движения поездов изучался учеными в различных ас-

пектах: техническом, технологическом, социальном, экономическом, экологическом. При 
организации движения поездов при повышенных скоростях исследовался вопрос опреде-
ления рациональной скорости движения поездов на основе оптимального соотношения 
минимума приведенных затрат и возможных максимальных скоростей движения в кривых 
участках пути. В результате исследований было установлено, что наибольшая пропускная 
способность линии достигается при соотношении скоростей движения грузовых и пасса-
жирских поездов в пределах – 0,5 – 0,7. Вместе с тем было отмечено положительное влия-
ние повышения маршрутных скоростей как грузовых, так и пассажирских поездов на не-
которые эксплуатационные показатели. В результате были предложены меры по сокраще-
нию разрыва между ходовой и участковой скоростью поездов (посредством сокращения 
количества стоянок, их продолжительностью и т.п.). Следовательно, при пассажирских 
скоростях 200 км/ч скорости движения остальных поездов должны находится в пределах 
100 – 140 км/ч. В современных условиях добиться повышения скоростей до этих пределов 
можно только за счет повышения ходовой скорости поездов. Однако грузовые локомоти-
вы, которыми оснащен парк подвижного состава в нашей стране, не рассчитаны на вож-
дение грузовых составов с такими скоростями. Также необходимо учитывать, что при по-
вышении ходовых скоростей движения грузовых поездов изнашиваемость элементов 
верхнего строения пути возрастает и требует дополнительных объемов работ на текущее 
содержание в размере не менее 10 % от исходной величины. 

В работах проф. Ф.П. Кочнева исследуются вопросы определения оптимальных ско-
ростей движения дальних, местных и пригородных пассажирских поездов на основе тех-
нико-экономических расчетов для всех видов тяги при условии варьирования веса пасса-
жирского поезда. 
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В ряде работ освещены вопросы комплексного повышения скоростей движения гру-
зовых и пассажирских поездов за счет организационно-технических мероприятий. В то же 
время предлагается по возможности приблизить значения скоростей грузовых поездов к 
пассажирским и при технико-экономических расчетах учитывать эффект от повышения 
скоростей движения как пассажирских, так и грузовых поездов. 

В работе Козлова В.Ю. было проведено исследование по установлению рациональ-
ного числа скоростных пассажирских поездов и их максимальных скоростей при условии 
совмещенного движения грузовых и пассажирских поездов. Движение грузовых и пасса-
жирских поездов на одной, даже двухпутной линии приводит к значительному съему гру-
зовых поездов пассажирскими тем более при высоких скоростях, а следовательно, к зна-
чительным эксплуатационным затратам. 

Проф. И.В. Турбиным для повышения скоростей движения был предложен метод 
поэтапной реализации мер по снятию ограничений скорости с учетом выделяемых на ка-
ждый год материальных средств. 

Профессором Дьяковым Ю.В. было проведено моделирование процессов движения 
высокоскоростных и скоростных поездов, в результате которого выявлено, что в диапазо-
не дальности перевозки 900 – 1500 км высокоскоростное движение неприемлемо, для это-
го диапазона скорости не должны превышать 200 км/ч. На практике же для каждого на-
значения пассажирского поезда необходим более подробный расчет соотношения дально-
сти следования и маршрутной скорости поездов.  

В.Г. Савельевым были исследованы вопросы определения экономически целесооб-
разных скоростных режимов движения пассажирских поездов на направлениях Москва–
Санкт-Петербург и Москва–Брест. А.В. Болотиным были изучены варианты строительства 
специализированных линий с различным техническим оснащением и способом организа-
ции движения поездов, экономическая эффективность ввода их в строй и влияние такого 
строительства на национальный доход страны. Значение скоростной магистрали тем 
больше, чем большее число транспортны связей осуществляется между пунктами образо-
вания пассажиропотоков, примыкающих к данной магистрали. 

С учетом особенностей отдельных регионов были проведены исследования по по-
вышению скоростей движения на направлениях, обслуживающих данный регион. На та-
ких направлениях для повышения скоростей движения предлагается методика, основанная 
на взаимоувязанном  комплексе мероприятий, включающих: 

- совершенствование параметров постоянных устройств за счет модернизации и ре-
конструкции; 

- осуществление организационно-технических мероприятий.  
Таким образом, приведенные выше методики повышения скоростей движения поез-

дов и их реализация являются задачами, при решении которых должны учитываться тех-
нические, экономические, экологические и социальные факторы. 
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ТРАНСПОРТНЕ БУДІВНИЦТВО 
ТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 
РІШЕННЯ ЗАДАЧ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ З РОЗДІЛЬНИМ ВИЗНАЧЕННЯМ  

ЧИСТИХ І ОБ’ЄМНИХ ДЕФОРМАЦІЙ 
 

Бадалаха І.К. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 

Рішення задач теорії пружності по визначенню напружено-деформованого стану 
(НДС) пружного масиву засновані на використанні потенційної функції тиску, якою є тре-
тина гармонічної функції першого інваріанта напруженого стану: 

( )1

3 x y zσ = σ + σ + σ .             (1) 

Ця функція задовольняє умові Лапласа і повністю характеризує напружений стан 
масиву. 

Приймається, що тензор повної деформації в будь-якій точці масиву є алгебраїчною 
сумою двох незалежних тензорів: тензора чистих деформацій і тензора об’ємних дефор-
мацій, які відповідають двом явищам, що спостерігаються при деформуванні пружного 
середовища: чистому деформуванню (деформуванню зсуву) і деформуванню від зміни 
об’єму. 

Тензор чистих деформацій є наслідком дії градієнтів тиску в середовищі, він не су-
проводжується зміною об’єму і інтегрально залежиться від напруженого стану всього ма-
сиву. Тензор об’ємних деформацій локально залежить від величини тиску в конкретній 
точці. Обидва тензори визначаються окремо, незалежно один від одного. 

Порядок рішення конкретної задачі по визначенню НДС зводиться до наступного. 
1. Задаються граничні умови для функції тиску (1), по яким визначається вона сама. 
2. Визначаються переміщення чистої деформації, які лінійно залежать від градієнта 

тиску: 
c cF K grad= − σ ,               (2) 

при цьому компоненти переміщень відповідно координатним осям лінійно залежать 
від частинних похідних. А для визначення відносних лінійних і кутових деформацій вико-
ристовуються геометричні залежності Коші. 

3. Для визначення переміщень, що виникають внаслідок об’ємних деформацій, спо-
чатку знаходяться об’ємні відносні деформації, які орієнтовані по напрямку дії зовнішньої 
сили: 

0 0
i Kε = σ ,              (3) 
0 0 0j kε = ε = .                        (4) 

Переміщення точок середовища від об’ємних деформацій визначаються відповідним 
інтегруванням: 

0 0F K di= σ∫ .              (5) 

В формулах (2)-(5): i , j , k  – координатна система для напрямку дії зовнішніх сил, 

де координата «i » співпадає з напрямком дії зовнішньої сили; cK  (м4/Н) – модуль чистої 
деформації, його фізична суть: зміщення точок середовища від одиночного градієнту тис-
ку; 0K (м2/Н) – модуль об’ємної деформації, його фізична суть: відносна об’ємна дефор-
мація від одиничного тиску. 

Рішення задач теорії пружності в наданій постановці дає такі переваги у відношенні 
до рішень в традиційній постановці, з використанням узагальненого закону Гука: 1) усу-
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ваються недоліки, які є в рішеннях традиційної постановки. Це насамперед порушення 
третього закону механіки, і розриви в переміщеннях, що мають місце, наприклад, в рі-
шенні Бусинеска; 2) значно розширюється коло задач, які вирішуються аналітично внаслі-
док спрощення самих рішень і методів їх отримання; 3) напружений стан однорідного ізо-
тропного середовища в отриманих рішеннях не залежить від його деформативних харак-
теристик; 4) для визначення переміщень любої точки немає потреби знаходити компонен-
ти напружень і повні тензори деформацій. 

Запропоновані залежності відносяться до лінійної теорії пружності, так як компоне-
нти переміщень чистої деформації лінійно залежать від градієнта тиску, а компоненти 
відносних об’ємних  деформацій лінійно залежать від величини тиску. 

 
ПРАКТИЧНА МЕТОДИКА ПРОЕКТУВАННЯ СТАЛЕВИХ ЄМНІСНИХ 

КОНСТРУКЦІЙ ДЛЯ СИПУЧИХ МАТЕРІАЛІВ 
 

Банніков Д.О. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 

В теперішній час проектування сталевих ємнісних конструкцій для сипучих матеріа-
лів являє собою досить складне завдання. Це пов’язано з декількома основними фактора-
ми. По-перше, в Україні відсутні спеціальні нормативні документи, які б регламентували 
процес розрахунку та конструювання таких споруд. По-друге, існуючі рекомендації у фа-
ховій та довідковій літературі мають розрізнений, нерідко неузгоджений та суперечливий 
характер, до того ж деякі з них є достатньо застарілими та не відповідають сучасному ста-
ну розвитку науки і будівельних технологій. По-третє, спроектовані на основі такого під-
ходу ємнісні споруди на практиці виявляються не достатньо надійними та довговічним, 
мають цілу низку технологічних недоліків, що наочно підтверджується статистикою від-
мов та аварій. 

Таким чином, сучасний стан методики проектування сталевих ємнісних конструкцій 
не можна вважати задовільним. Більше того, не можна навіть казати про існування такої 
методики, як єдиної та суцільної, яка б до того ж мала суттєве наукове підґрунтя. Все це 
вимагає розробки та впровадження необхідної методології та закріплення її у відповідних 
нормативних документах. 

Впродовж багатьох років автором ведуться теоретичні дослідження, спрямовані на 
вивчення особливостей формоутворення ємнісних споруд, взаємодії їх несучих елементів 
із зберігаємим сипучим середовищем, покращення існуючої конструктивної схеми та 
встановлення закономірностей її роботи в процесі експлуатації. Результатом цього стала 
низка нових експериментально підтверджених результатів, які в сукупності можуть бути 
об’єднані в єдиний комплексний підхід до геометричного та конструктивного формоутво-
рення сталевих ємнісних конструкцій для сипучих матеріалів. 

Проте практичне застосування цього теоретичного підходу вимагає його спеціальної 
адаптації для можливості безпосереднього використання в повсякденній інженерній прак-
тиці. Воно полягає у відборі та використанні тільки практично перевірених положень, де-
якому спрощенні та узгодженні аналітичних закономірностей, розробки системи спеціа-
льних довідкових таблиць й графіків, користуватись якими б було зручно та нескладно. 
Водночас така методика має зберегти всі набуті теоретичні знання, не спотворюючи їх та 
не зводячи на нівець їх принципову новизну та значущість. 

Подібна методика, по задуму автора, включає в себе чотири основні етапи проекту-
вання сталевих ємностей: вибір зовнішньої геометричної форми, визначення діючих від 
сипучого матеріалу навантажень, вибір раціональної конструктивної схеми та визначення 
основних конструктивних розмірів несучих елементів споруди. Кожен з цих етапів є в 
значному ступені самостійним, тому запропоновані автором рекомендації можуть бути 
використані не тільки під час розробки й проектування нових споруд, а й під час ремонту 
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та відновлення вже існуючих. Методика дозволяє зменшити витрати матеріалів, покращи-
ти ряд технологічних показників ємнісних споруд, а також суттєво підвищити якість їх 
роботи та строк експлуатації. 

В цілісній формі запропонована авторська методика знайшла відображення у спеціа-
льно розроблених “Рекомендаціях по проектуванню сталевих ємнісних конструкцій”. Во-
ни були зустрічні в профільних ведучих проектних установах із великою зацікавленістю і 
в теперішній час вже проходять апробаційну перевірку. 

 
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ 

 
Бородін М.О., Кононова І.В. (ПДАБА, м. Дніпропетровськ) 

 
The task of any municipal management consists of creation of necessary terms for the normal 

functioning of modern city, for normal life of his habitants, for work of his enterprises and 
establishments. A modern city is the difficult social, political, economic and demographic system, 

management of which with development of scitech is not simplified, but becomes complicated vice versa. 
All of it requires cardinal reorganization of the control systems by the city economy the Bulky structure 

managements, absence of mobility at the decision-making, loss of stability at the force-majeures 
circumstances, susceptibility to influencing of various factors – here modern reality of the control system 

by cities. Every object of municipal management has own lines, descriptions, indexes inherent only to 
him. 

 
Завдання будь-якої системи управління, в тому числі муніципальної (комунальної) 

полягає в створенні необхідних умов для нормального функціонування їх складових. 
Якість менеджменту в сучасній Україні, особливо в організаціях та на підприємствах 

державної власності знаходиться на неналежному стані. Громіздка структура управління, 
відсутність мобільності при ухваленні рішень, втрата стійкості при форс-мажорних обста-
винах, схильність до впливу всіляких чинників, що відносяться до життєдіяльності і не 
відносяться до неї. Все це вимагає кардинальної реорганізації систем управління.  

Кожен об'єкт управління, будь то організація, підприємство, залізниця чи сучасне 
місто має власні риси, характеристики, показники, властиві тільки йому. Відсутність по-
вної картини внутрішніх, та зовнішніх чинників, що впливають на керованість об’єкта не 
дозволяє ефективно використовувати всі наявні ресурси. Для кожного конкретного 
об’єкта управління найбільш ефективною моделлю може бути абсолютно відмінна від мо-
делі управління будь якого іншого об’єкта. На вибір моделі (на прикладі муніципальних 
утворень) повинно впливати: 

1. Кількість мешканців муніципального утворення, їх віковий, національний склад, 
освітній рівень. Головний фасад управлінської стратегії менеджменту конкретного муні-
ципального утворення повинен орієнтуватися на думку мешканців. У самих містах, неза-
лежно від регіону, для успішного своєчасного управління необхідно вивчати структуру 
населення, його зміну, міграційні процеси. Переважання одних категорій населення над 
іншими може істотно впливати на внутрішню структуру менеджменту, на складність ух-
валення певних муніципальних рішень, на надходження до місцевих бюджетів і на їх ви-
тратну частину, на атмосферу в середині міської общини. Для ефективнішого управління 
складним комунальним господарством необхідно чітко знати якісну і кількісну картину 
відносин по категоріях населення. В кожній окремій категорії (віковій, національній, до-
ходній, освітньо-кваліфікаційній) кількість людей може значно підвищувати, наприклад, 
витратну частину міського бюджету чи сприяння соціальним програмам міських органів 
самоуправління. Наявність організованих національних общин з своїми звичаями, струк-
турованою системою і ієрархією дозволяє деякі питання муніципального управління ви-
рішувати набагато простіше, ніж у разі збільшення кількості жителів неорганізованих на-
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ціональностей, у тому числі і титульної. Кількість жителів міста різного віку також впли-
ває на складність і кількість муніципальних рішень – кількість дітей дошкільного і шкіль-
ного віку впливає на необхідну кількість дошкільних установ і середніх учбових закладів 
(кількість працівників дитячих садів, вчителі, витратна частина бюджету, безпека таке ін-
ше). Студенти і працюючі жителі міста більш організовані і багато муніципальних питань 
що стосуються їх можуть розв'язуватися на рівні вищих учбових закладів і організацій, 
підприємств, в яких вони працюють (платоспроможність, організованість, надходження до 
бюджетів таке інше). Велика кількість пенсіонерів збільшує навантаження на місцеві ор-
гани (витратна частина бюджету, субсидії, охорона здоров'я таке інше). З погляду освіт-
ньо-кваліфікаційного рівня жителів можна відзначити те, що на складність і кількість му-
ніципальних рішень більше впливає кількість гуманітарних працівників – вчителів, ліка-
рів, працівників культурних закладів і т.д. Решта категорій самостійніша і організована з 
погляду сумісності. Можна говорити про їх більшу незалежність від муніципального 
управління. Доходи населення також впливають на відносини населення з муніципальним 
менеджментом – збільшення кількості населення з низькими доходами збільшить склад-
ність і кількість муніципальних рішень, а збільшення жителів з високими доходами, які є 
більш незалежними, на наш погляд дозволить скоротити області зіткнення в комунальних 
і муніципальних питаннях. 

2. Територія муніципального утворення, земельні ресурси (промислові зони, вільні 
землі, приватний сектор, історична забудова, спальні райони), наявність, довжина, геогра-
фічна форма та характеристики залізничної колії, вокзали (їх кількість, пропускна спро-
можність), підприємства залізничного напрямку, що містяться на території міста, кількість 
адміністративних одиниць всередині муніципального утворення. Велика площа, відсут-
ність доріг високої якості покриття збільшують проблеми управління. Велика кількість 
адміністративних одиниць з одного боку дозволяє врахувати національні, економічні і ін-
ші особливості різних частин міста, з іншого боку збільшують час проходження управлін-
ських рішень вертикаллю влади. Також страждає якість виконання рішень і надання по-
слуг з причини дублювання підлеглості окремих підрозділів комунального господарства. 

3. Структура комунального господарства, форми власності, конкуренція, якість об-
слуговування, знос об'єктів комунального господарства, в тому числі залізничного транс-
порту. Цей сегмент впливу лежить на поверхні проблеми й найбільш вивчається. Але він, 
як виявляється, не єдиний. У оцінці якості менеджменту необхідно враховувати всі сторо-
ни (вище і нижче зазначенні) життєдіяльності міста. 

4. Взаємини з суб'єктами господарської власності некомунального характеру, з су-
б'єктами, співвласниками об'єктів комунальної власності, які є учасниками управління ко-
мунальною власністю (житлові будинки, земля, громадські, торгові будівлі, залізничні 
споруди, дороги і т.п.). Правильна реформа управління експлуатацією висотних житлових 
будинків співвласниками дозволить спростити систему відповідальності за різні аспекти 
життя населеного пункту. А участь великих підприємств не комунального характеру в 
житті міста дозволить реалізовувати сучасні далекоглядні програми інвестицій. 

5. Наявність суб'єктів-конкурентів муніципальних утворень (міст-сусідів, наприклад: 
Житомир-Київ, Новомосковськ-Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ-Дніпропетровськ). 
Наявність в безпосередній близькості міста з більш розвиненою інфраструктурою і еконо-
мічною базою впливає на швидкість реалізації змін в структурі менш розвинених суб'єк-
тів. Від менеджменту таких міст необхідні подвоєні сили і інші підходи для реалізації сво-
їх реформ та проектів. Проводячи паралелі із підприємствами будь якого напряму діяль-
ності на поверхні лежить наявність впливу конкурентів (великих та малих) на ціноутво-
рення, господарчу діяльність та на керованість цім підприємством.  

Вивчаючи вплив внутрішніх та зовнішніх чинників можна збільшити якість управ-
лінських рішень в міському господарстві, на підприємстві. Управління повинно проводи-
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тися не в ручному, а в автоматизованому режимі керування. Тільки тоді можна говорити 
про наступний крок в майбутнє ефективне суспільство.  

 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ БЕТОНОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ УЧАСТКОВ 

СТВОЛОВ 
 

Борщевский С.В., Торубалко Д.Б. (ДонНТУ, г. Донецк, Украина), 
Плешко М.С., Крошнев Д.В. (ШИ(ф)ЮРГТУ(НПИ), г. Шахты, Россия) 

 
В настоящее время основным типом крепи вертикальных стволов является монолит-

ная бетонная крепь классов В15 - В25, толщиной 300…500 мм, позволяющая обеспечить 
устойчивость стволов в широком диапазоне горно-геологических условий. Однако на оп-
ределенных участках ствола, к которым можно отнести зоны влияния приствольных вы-
работок и очистных работ, области залегания пластов слабых пород и др., в крепи могут 
развиваться растягивающие и изгибающие деформации, приводящие к разрушению бето-
на вследствие трещинообразования. 

Анализ опыта строительства стволов показывает, что основным направлениям по 
увеличению несущей способности крепи на рассматриваемых участках является увеличе-
ние толщины крепи, применение монолитного или сборного железобетона, что приводит к 
значительному росту стоимости и трудоемкости крепления и не всегда обеспечивает без-
ремонтное поддержание ствола. 

Современный уровень технологии бетона позволяет производить высокоэффектив-
ные бетоны, обладающие повышенными физико-механическими свойствами. Установив в 
качестве приоритетного направления повышение сопротивления бетона растяжению при 
изгибе при высокой прочности на сжатие, можно выделить в качестве наиболее эффек-
тивного решения применение сталефибробетонов. Сталефибробетон представляет собой 
дисперсно армированный стальной фиброй искусственный каменный материал, широко 
применяемый в различных областях строительства при производстве монолитных и сбор-
ных, бетонных и железобетонных конструкциях. 

Авторами с целью определения оптимальных составов фибробетона выполнен ком-
плекс испытаний материала на растяжение при изгибе. 

Для получения фибробетона использовалась фибра VULKAN HAREX, изготавлив-
ливаемая путем фрезерования заготовок (слябов) и представляющая собой пластину сер-
повидного (треугольного) поперечного сечения, полого, закрученную вдоль продольной 
оси, с плоскими анкерными отгибами (зацепами) на обоих концах длинной до 2 мм. Длина 
фибры – 32 ± 2 мм, ширина – 3,0 ± 1,2 мм; скручивание относительно продольной оси – 
700 ± 300.  

Исследования производились при изменении процента фибрового армирования по 
объему в пределах µ=0…2,0% с шагом 0,5%. 

На рис. 1 представлена полученная зависимость прочности сталефибробетона на 
растяжение при изгибе от процента фибрового армирования. Зависимость имеет гипербо-
лический характер. 

В результате испытаний установлено, что включение стальной фибры в количестве 
0,5…2,0 %  по объему в состав бетона позволяет увеличить прочность на растяжение при 
изгибе в 1,06…2,56 раз. 

Сравнительный анализ затрат на возведение монолитного бетона и фибробетона по-
казывает, что монолитная бетонная крепь толщиной 500 мм и крепь из фибробетона тол-
щиной 300 мм при проценте армирования 1,0 % имеют приблизительно одинаковую себе-
стоимость. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕХОДА НА СТАЛЕФИБРОБЕТОННУЮ КРЕПЬ  
В РАЗЛИЧНЫХ ПОРОДАХ 

 
Борщевский С.В., Руднев А.И. (ДонНТУ, Донецк, Украина),  
Плешко М.С. (ШИ(ф)ЮРГТУ(НПИ), г. Шахты, Россия)  

 
При возведении крепи вертикальных стволов из монолитного бетона толщиной 

500 мм и фибробетона толщиной 300 мм ее стоимостные параметры примерно одинаковы, 
однако необходим сравнительный анализ затрат на возведение. 

Рассмотрим камеру загрузочных устройств ствола диаметром в свету 6,0 м. Отметка 
кровли сопряжения расположена на глубине 500 м. Высота камеры – 15 м, площадь попе-
речного сечения 36 м2. По базовому варианту участок приствольной выработки закреплен 
монолитной бетонной крепью толщиной 500 мм, бетон класса В25. 

Новый вариант крепления предусматривает возведение крепи из сталефибробетона 
толщиной 300 мм, полученного на основе бетона класса В25. Модуль деформации пород 
участка изменяется в пределах E=5…30·103 МПа. 

В результате численного моделирования камеры определены компоненты НДС кре-
пи при базовом и новом варианте. Оценка прочности крепи произведена согласно стан-
дартным рекомендациям. 

Запас несущей способности крепи определялся из выражения 
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Rпр – принятая прочность пород; σпр – максимальные нормальные тангенциальные 
или эквивалентные напряжения в рассматриваемой зоне, принимаемые в зависимости от 
вида зоны. 

Далее определяется коэффициент изменения несущей способности крепи из извест-
ного выражения 
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где NSн – несущая способность крепи при новом варианте крепления; 
NSб – несущая способность крепи при базовом варианте крепления. 
При выполнении расчетов сравнивалось НДС крепи в трех характерных зонах участ-

ка камеры загрузочных устройств: 1 – боковая стенка камеры; 2 – противоположная каме-
ре стенка ствола; 3 – крепь ствола выше кровли камеры. 

Применение сталефибробетона является конкурентоспособным способом увеличе-
ния несущей способности крепи по сравнению с увеличением толщины крепи, и оконча-
тельный выбор должен производится по результатам технико-экономического сравнения. 

 
СЕЙСМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ТОННЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ   

 
Букань А.П. (ОАО «Интербудтоннель», г. Киев) 

 
При строительстве тоннелей различного назначения в сейсмически активных регио-

нах важное значение приобретает разработка комплексных технических решений по 
сейсмической защите тоннельных конструкций. 

В последние годы в сейсмологии подземного строительства доказано, что при про-
ектировании объектов необходимо учитывать следующее: 

– сейсмические нагрузки не могут быть рассчитаны идеально, поскольку исходные 
данные имеют высокую степень неопределенности; поэтому необходимо вести расчеты на 
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сейсмостойкость с определенными коэффициентами запаса; 
– сейсмические колебания являются краткосрочными реверсивными, то есть цикли-

ческими с частотой в пределах от 1 до 10 и более Герц. 
Основными мероприятиями по предотвращению повреждений подземных конструк-

ций при землетрясениях являются: 
– выбор трассы тоннеля, которая позволяет избежать пересечения зон с высокой тек-

тонической активностью; 
– увеличение толщины обделки за счет размещения дополнительного амортизирую-

щего слоя крепи из различных материалов; 
– усиление первичного крепления тоннеля на сейсмоопасных участках стальными 

рамами, набрызг-бетоном по металлической сетке, анкерами; 
– увеличение толщины крепи действующих тоннелей за счет дополнительного слоя 

монолитного железобетона; 
– усиление колонн и стыков конструкций станций метрополитена стальными кожу-

хами; 
– стабилизации грунтов, окружающих тоннель, путём их дренажа, нагнетания це-

ментных и химических реагентов; 
– заполнение пустот, образовавшихся за крепью тоннеля тампонажными растворами 

(силикатизация, смолизация, битумизация, цементация); 
– установка ограждающих стен из шпунтовых свай или колонн в зонах слабых грун-

тов, разжижаемых при сейсмическом воздействии. 
Как показал анализ последствий произошедших землетрясений, наиболее чувстви-

тельны к ним тоннельные конструкции с различными вибрационными характеристиками, 
включая стыки тоннельных секций и сопряжения тоннелей со стволами, станциями и пор-
талами. Кроме того, на сейсмичность конструкций влияют чередование слоев грунтов с 
различными физико-механическими свойствами. Предотвращение уязвимости стыков 
подземных конструкций может быть достигнуто использованием гибких соединений сег-
ментов крепи между собой или с примыкающими сооружениями. При этом, если жест-
кость стыков снижается, то их демпфирующая способность снижать деформации грунтов 
чётко реализуется и силы, сдвигающие конструкцию, существенно уменьшаются. Сниже-
ние податливости границы между слоями грунтов обеспечивается созданием изолирую-
щих слоев вокруг тоннельной конструкции, выполненных на основе асфальта или поли-
уретана  на границах грунтов с различными физико-механическими свойствами. 

Таким образом, сейсмическая защита тоннельных конструкций включает комплекс 
работ по изучению инженерно-геологических условий строительства, правильной оценке 
сейсмически опасных зон и обеспечению минимального динамического воздействия на 
них. 

 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИНТЕНСИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ  

НА ПАРАМЕТРЫ КОНСТРУКЦИЙ КРЕПИ ПОДЗЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ ДОБЫЧНОГО 
ЦИКЛА РУДНИКА 

 
Гапеев С.Н. (Национальный горный университет, г. Днепропетровск),  

Белкин И.Д. (ЗАО «Спецшахтстрой», г. Днепрорудный, Запорожская обл.) 
 
Применяемые в Украине технологии очистных работ предусматривают применение 

камерных систем разработки, когда добыча руд ведется массовыми взрывами. Подготовка 
массовых взрывов и нарезка камер производится из так называемых нарезных выработок, 
к которым относятся такие комплексы выработок, как отрезные орты и штреки и буровые 
орты и штреки. Эти выработки имеют сравнительно небольшой срок эксплуатации, но 
роль их в общей системе горных работ огромна.  
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Особенностью эксплуатации нарезных выработок является постоянное воздействие 
интенсивных техногенных полей, которые ослабляют приконтурный массив, приводят к 
нарушению крепи. При этом буровые работы, а также возведение герметичных перемычек 
(в технологиях с полной закладкой выработанного пространства твердеющими составами) 
в таких выработках ведутся в условиях пониженной устойчивости породных обнажений и 
выработки в целом. Это зачастую приводит к авариям, а иногда – с летальным исходом, 
связанным с вывалами и обрушениями такого ослабленного техногенным воздействием 
массива, вмещающего выработку. В связи с этим оценка состояния нарезных выработок 
железорудных шахт, которые подвергаются интенсивным технологическим воздействиям, 
является актуальной научно-технической задачей. 

Целью проведения обследования выработок шахты «Эксплуатационная» ЗАО «За-
порожский железорудный комбинат» являлась оценка их общего состояния, определение 
характерных видов нарушения крепи и устойчивости породных обнажений в капитальных 
и нарезных выработках шахты. 

Все выработки, которые подвержены воздействию интенсивных техногенных полей 
(вибрация, сейсмическое действие взрывных работ) имеют нарушения крепи, которые вы-
ражаются в образовании заколов на набрызгбетонном покрытии, полоном (в некоторых 
случаях) разрушении набрызга. 

Анкерная крепь из трубчатых анкеров также подвержена деформациям и разруше-
нию в связи с повышенной влажностью, которая вызывает коррозию анкерных стержней 
(через скважины анкеров зачастую сочится вода), и воздействием взрывных работ. 

Анкерная крепь из ж/б анкеров и комбинированная крепь с ними как правило не раз-
рушена или повреждена минимально. Это связано с тем, что такая крепь обычно присут-
ствует на сопряжениях (или вблизи них) нарезных выработок и транспортных штреков, 
т.е. на удалении от участков наибольшего влияния интенсивных технологических воздей-
ствий. 

Железобетонная монолитная крепь не несет на себе последствий воздействия техно-
логических мероприятий, основными видами дефектов является коррозия оголенных ме-
таллических частей. Обнажение металлических элементов происходит в результате раз-
рушения защитного слоя бетона. 

Натурное обследование ряда нарезных выработок позволило установить наиболее 
характерные виды нарушений крепи и целостности приконтурного рудного массива в та-
ких выработках, специфика которых заключается в наличии интенсивных технологиче-
ских воздействий, влияющих на целостность приконтурной зоны рудного массива, устой-
чивость породных обнажений и, в конечном счете, – устойчивость крепи и выработки в 
целом.  

Вместе с тем, чтобы результаты можно было использовать в разного рода расчетах, 
аналитических или численных моделях таких выработок, целесообразным является про-
ведение такого вида исследований, как керновое бурение, либо исследований с привлече-
нием геофизических методов, которые позволили бы более детально исследовать структу-
ру и характер техногенной нарушенности области рудного массива, непосредственно 
примыкающей к контуру нарезной выработки. 
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О РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПЦИИ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МОСТОВЫХ 
СООРУЖЕНИЙ Г. ХАРЬКОВА 

 
Кислов А.Г., Безбабичева О.И. (ХНАДУ, г. Харьков) 

 
Изложены основные принципы концепции сохранения и развития мостовых сооружений  

г. Харькова, разработанной по заказу Департамента строительства и дорожного хозяйства Харь-
ковского Горисполкома 

 
По заданию Департамента строительства и дорожного хозяйства Горисполкома г. 

Харькова кафедрой мостов, конструкций и строительной механики Харьковского нацио-
нального автомобильно-дорожного университета разработана Концепция сохранения и 
развития мостовых сооружений в г. Харькове до 2014г.  

Концепция (как главный замысел) разработана на основе научного анализа работы и 
фактического состояния мостовых сооружений на улично-дорожной сети г. Харькова на 
основании банка данных многолетних обследований ХНАДУ, а также тенденций измене-
ния этого состояния на протяжении 20-летнего периода. Концепция включает идеологию 
эксплуатации мостовых сооружений, оценку реальных возможностей и разработку страте-
гических направлений отрасли в области эксплуатации и ремонта на ближайший период. 

Показателями негативного состояния мостовых сооружений являются: 
- недостаточная грузоподъемность мостовых сооружений, заставляющая принимать 

меры по ограничению массы обращающихся транспортных средств и нагрузок; 
- недостаточная пропускная способность большого количества мостовых сооруже-

ний в условиях изменившейся интенсивности транспорта; 
- физический и моральный износ мостов, возраст которых подошел к граничному 

сроку службы; 
- высокие темпы износа конструкций, накопление повреждений из-за недоремонтов, 

снижающие в конечном счете сроки службы сооружений; 
- постепенно снижающаяся, по мере роста масс транспортных средств, надежность 

мостовых конструкций; 
- наличие на улично-дорожной сети сооружений с предельным (аварийным) изно-

сом; 
- отсутствие специализированных организаций по эксплуатации и ремонту мостовых 

сооружений. 
Неудовлетворительное состояние мостового хозяйства на улично-дорожной сети 

приводит к большим социально-экономическим потерям в городе. Выход из строя или 
ухудшение условий эксплуатации отдельных транспортных сооружений  резко снижает 
эффективность работы всей транспортной системы, промышленно-хозяйственного и со-
циально- экономического потенциала города. 

Недостаточное понимание этой проблемы на всех уровнях власти, как результат - 
финансирование выполняется по остаточному принципу. 

В Концепции определяются пути улучшения развития улично-дорожной сети горо-
да, исходя из новых условий и задач, которые возникли перед транспортом в условиях ре-
ального его развития, состояние экономики и увеличения спроса на транспортные услуги.  

Реализация предлагаемой концепции даст возможность улучшить и сохранить мос-
товые сооружения г. Харькова и продлить срок их службы. 
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СПЕЦИФИКА СОДЕРЖАНИЯ, РЕМОНТА И РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДСКИХ  
МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 
Кислов А.Г., Бильченко А.В. (ХНАДУ, г. Харьков) 

 
Рассмотрены  особенности эксплуатации городских мостов как элементов городской транспорт-

ной инфраструктуры 
 
Особенности эксплуатации городских мостов во многом определяются тем, что они 

являются элементами городской транспортной инфраструктуры. Для городских мостовых 
сооружений важнейшими особенностями, влияющими на  их  безопасную эксплуатацию, 
являются: 

• разнообразие временных нагрузок, необходимость пропуска по мостам всех видов 
городского транспорта и значительного числа пешеходов; 

• необходимость увязки транспортных потоков на сооружении  и примыкающих к 
нему городских магистралей и улиц; 

• использование мостов для концентрированного пропуска городских инженерных 
коммуникаций; 

• наличие в подземном пространстве у моста по берегам или под мостом (ниже по-
верхности грунта или дна водотока) инженерных коммуникаций и сооружений – тоннелей 
метро и городской канализации, коллекторов и кабельных каналов;  

• значительная агрессивность городской окружающей среды, включая негативное 
воздействие электромагнитных полей от электрического городского транспорта и кабель-
ных энергетических коммуникаций, а  также атмосферы, загрязненной выбросами авто-
мобильных двигателей и промышленных предприятий; 

• повышенные экологические требования при эксплуатации городских мостов как 
источников повышенного шума, загрязнения воздуха, водной среды и канализационных 
систем;  

• необходимость достаточной освещенности проезжей части в темное время суток; 
• чрезвычайно важной является задача борьбы со скользкостью проезжей части на 

мостах и эстакадах в зимний период.  
Перечисленные особенности городских мостов определяют всю сложность обеспе-

чения их надежной эксплуатации и определяют высокие требования, к технико-
эксплуатационному состоянию городских мостовых сооружений, необходимость их свое-
временного ремонта и реконструкции. Выбор схем производства ремонтных работ являет-
ся сложной задачей, требующей учитывать все особенности и последствия проведения до-
рожно-ремонтных работ в условиях крупных городов. Организация движения транспорта 
и пешеходов при выполнении работ по содержанию и ремонтных работ на городских мос-
товых сооружениях связана с изменением традиционных маршрутов движения, переме-
щением остановочных пунктов общественного транспорта, задержками в движении 
транспортных средств и пешеходов, осложнением экологической обстановки вблизи от 
зоны дорожных работ. К организационным особенностям ремонтных работ мостовых со-
оружений в больших городах следует отнести: 

- необходимость в ряде случаев дорогостоящего  переноса коммуникаций, проходя-
щих по мосту или путепроводу, закрытия гаражей, стоянок автомобилей, производствен-
ных помещений и т.п., находящихся под искусственным сооружением; 

- очень большие экономические потери на транспорте в период ремонта;  
- большие потери времени пешеходов и пассажиров общественного городского 

транспорта (автобусы, трамваи, троллейбусы и т.д.); 
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- стесненность, существенная ограниченность фронта работ (часто негде разместить 
строительную площадку и нельзя перекрывать подмостовой габарит и т.п.); 

- большие сложности в организации объездного и обходного движения (особенно в 
старых районах, где пропускная способность дорог и улиц практически исчерпана, отсут-
ствует возможность уширения объездных маршрутов).  

Многообразие местных условий, видов ремонтных работ и характеристик транс-
портного потока не позволяет разработать детальные рекомендации по организации дви-
жения транспорта и пешеходов, для всех возможных вариантов. Однако можно наметить 
ряд принципиальных стратегий организации движения и сформулировать основные по-
ложения по организации ремонтных работ и дорожного движения в наиболее характерных 
случаях. 

Применительно к городским транспортным сооружениям приемлемы три стратегии 
организации движения: «прекращение движения» (полное или частичное); «стеснение 
движения» (без прекращения двустороннего движения); «изменение движения» (в основ-
ном принудительное изменение состава потока или характера движения). При реконст-
рукции мостовых сооружений используют либо стратегию «прекращение движения» либо 
«стеснение движения». По продолжительности выполнения ремонтные работы на мосто-
вых сооружениях разделяют на три вида: краткосрочные, среднесрочные и долговремен-
ные. Работы по реконструкции, как правило,  относятся к долговременным. Организация 
ремонта или реконструкции мостового сооружения предусматривает выбор такой техно-
логии проведения работ и такого графика работ, которые полностью увязаны во времени и 
в пространстве с системой организации дорожного движения  и согласованы со всеми за-
интересованными организациями. 

Таким образом, оценка и выбор проектов ремонта и реконструкции  городских мос-
товых сооружений является многокритериальной задачей, при решении которой прихо-
дится учитывать большое количество факторов, принципиально не сводимых к единому 
показателю качества (эффекта), и несовпадающих интересов, нуждающихся в согласова-
нии заинтересованных организаций.  

При выборе варианта проекта указанные факторы влияют на количество и состав 
выбираемых критериев оценки. Для каждого варианта проектного решения необходимо  
определить объемы основных ремонтно-строительных работ, продолжительность выпол-
нения работ по ремонту путепровода, сметная стоимость ремонта путепровода (с исполь-
зованием укрупненных показателей), общие задержки автомобилей и массовый выброс 
окиси углерода за период ремонта (с использованием имитационной математической мо-
дели движения транспортных потоков). 

Кроме того, при составлении технико-экономических показателей следует учесть:  
1. Социальные издержки населения; 
2. Расход топлива на перепробеги автомобилей; 
3. Риски возникновения ДТП; 
4. Вероятность перераспределения транспортных потоков по соседним улицам; 
5. Количество выбросов вредных веществ. 
В заключение следует отметить, что оценка и выбор схем производства ремонтных 

работ на городских мостовых сооружениях  должны основываться не только на технико-
экономических критериях (продолжительность и сметная стоимость ремонта), но и соци-
альных (потери времени транспортными средствами, повышение уровней опасности до-
рожного движения и экологического загрязнения). 
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МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ АМОРТИЗАТОРІВ НА МОСТАХ 
 

Косяк В.М., Торгашова М.О. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 
Для захисту конструкцій мостів від переміщень, викликаних динамічними впливами, 

зокрема усадки, інерційного руху при гальмуванні транспортних засобів, коливань темпе-
ратури, вітрових і сейсмічних впливів в останні роки часто використовують амортизатори, 
які по суті є гідравлічними пристроями, які складаються з двох відділень (як правило, ци-
ліндричної форми, приблизно рівного об’єму),  розділених перегородкою. Основне при-
значення амортизаторів – розсіювання енергії руху, яке в більшості конструкцій здійсню-
ється за допомогою внутрішнього спускного клапану.  

Провідними підприємствами Європи, які розробляють, виготовляють і встановлю-
ють на спорудах амортизуючі конструкції, є компанія «Maurer Sohne» (Німеччина) і 
«Freissine» (Франція). 

Математичне моделювання – один із найбільш доступних методів, які застосовують-
ся в сучасній проектній роботі. Для відображення фактичної роботи споруди або її елеме-
нтів використовують математичні рівняння, рішення яких реалізовані в спеціальних про-
грамних комплексах для ЕОМ. В роботі застосовується один з них – «Selena». 

При математичному моделюванні демпферів реалізований основний принцип роботи 
гідравлічного амортизатору: при функціонуванні під час землетрусу поршень проштовхує 
гідравлічну рідину з одного відділення амортизатора в інше на великій швидкості, при 
цьому відбувається розсіювання енергії через випускний клапан з вивільненням тепла. 

 Амортизатор має принцип подвійної дії, тому при розсіюванні енергії рідина про-
штовхується протилежним поршнем в зворотному напрямку. Наприклад, амортизатор 
Transpec ® SHA, який з’єднує дві деталі конструкції так, що вони можуть рухатись одна 
відносно іншої, – на мостах такі сполучення існують між береговими стоянами або про-
міжними опорами, з одної сторони, і прогоновими будовами з іншої.  

Залежно від кількості елементів конструкції, які з’єднані, можливе застосування 
амортизаторів Transpec ® SHA двох типів.  

Тип I обладнаний на кожному кінці виделковим елементом, який має бути пригвин-
чений до елементів конструкції; два поршня з’єднані стержнем, який працює на розтяг (в 
жодному випадку не працює на стиснення, яким би не був напрямок руху); можливість 
згину стержня в більшості випадків не враховується; згин може вважатись важливим фак-
тором при значних переміщеннях.  

Тип II (без стержня, який працює на розтяг) встановлюють в спеціальну нішу в еле-
менті конструкції, а його центральна частина пригвинчується до іншого елементу. 

 
ПРОЕКТ АВТОДОРОЖНЬОГО МІСЬКОГО МОСТУ 

 
Косяк В.М., Ямпольський Д.О. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 

 
Розроблений дипломний проект автодорожнього міського мосту, призначеного під 

навантаження А15 відповідно ДБН Б.В.2.3-14-2006. «Споруди транспорту. Мости і труби. 
Правила проектування».  

На основі детального аналізу інженерно-геологічних і гідрологічних умов по осі 
майбутнього мостового переходу, а також з врахуванням стиснених умов будівництва в 
межах щільно забудованого міста, зростання транспортних потоків та архітектурні аспек-
ти, запроектовані три варіанти підвісного мосту під шість смуг автотранспорту відповідно 
габариту 2 (Г-15.25). Всі варіанти – індивідуального проектування, з нетиповими констру-
кціями балок, пілонів і вант. Розроблені варіанти мосту забезпечують судноплавство від-
повідно до 1 класу водних шляхів – підмостові габарити шириною 140 і 80 м, висотою 17 
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м. 
Після порівняння основних техніко-економічних показників до детальної розробки 

був прийнятий варіант №2 – двопілонний вантовий міст. Металева балка жорсткості, яка 
складається з системи поздовжніх та поперечних балок, об’єднаних горизонтальними ор-
тотропними листами, прикріплена до металевого пілону висотою 160 м над рівнем води 
(по фасаду він має вигляд букви «лямбда», а в плані – підкови), за допомогою вант, які 
утворюють «кокон» над проїзною частиною.  

Кріплення вант до балки передбачено в двох зовнішніх площинах, з використанням 
анкерів відкритого типу, розглянуті питання антикорозійного захисту металоконструкцій. 

В дипломному проекті здійснено попередній підбір перерізів основних елементів 
конструкцій за результатами розрахунку плоских схем мосту, виконаний просторовий 
розрахунок мосту з використанням програмного комплексу «Selena». Визначені зусилля в 
усіх елементах мосту; розраховані розміри поперечних перерізів ніг та тіла пілону, балки 
жорсткості, вант.  

Розглянуті питання монтажу пілона з використанням баштового крану, укрупненої 
зборки блоків проїзної частини на стапелях з наступним встановленням їх в проектне по-
ложення за допомогою плавучих опор.  

Розраховані переміщення кінців прогонової будови, відповідно до яких обрані су-
часні конструкції деформаційних швів та опорних частин, а також демпферів та гасників 
коливань, які встановлюються на ванти. 

Побудований календарний графік виконання робіт з будівництва мосту, пропрацьо-
вано питання охорони праці та довкілля, визначена вартість будівельно-монтажних робіт. 

Дипломний проект складається з розрахунково-пояснювальної записки обсягом 185 
сторінок та 11 листів креслень. 

За результатами розробки технічних рішень побудована тримірна модель споруди з 
варіантами архітектурного рішення мосту, змонтований 3D-відео презентаційний ролик, 
який дозволяє отримати уяву про майбутній міст з трьох позицій – при проїзді по мосту, 
при обльоті його на літаку і з води – при русі на річному транспорті.  

 
НОВІ КОНСТРУКЦІЇ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ПРИ ПРОВЕДЕННІ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

КОЛІЇ АБО КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ 
 

Линник Г.О. (Укрзалізниця, м. Київ),  
Петренко В.Д., Гузченко В.Т. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 

 
У відповідності з рішеннями експертів комісії спілки залізниць розроблені пропози-

ції по новим конструкціям земляного полотна для різних інженерно-геологічних умов екс-
плуатації.  

При цьому розглянуті деякі варіанти конструкцій земляного полотна при виконанні 
капітального ремонту основної площадки або модернізації колії. Запропоновані технічні 
рішення ґрунтуються на сучасних вимогах до земляного полотна з врахуванням підви-
щення швидкості руху поїздів та вантажонавантаження і відповідають конкретним інже-
нерно-геологічним умовам експлуатації залізниць.  

В конструкціях земляного полотна, що запропоновані, використовуються геотексти-
льні матеріали, які забезпечують підвищення його несучої здатності та стабільності , а та-
кож підвищення ефективності витрат на ремонт і подальшу експлуатацію та надійний за-
хист від шкідливого впливу природних факторів (морозні впливи, перезволоження тощо). 

Згідно з ДСТУ Б.В.2.12-96 земляне полотно повинно забезпечувати надійну роботу 
колії, бути стійким, міцним і не допускати значних залишкових деформацій. Для забезпе-
чення допустимих пружних деформацій земляного полотна ґрунти основної площадки пі-
сля ремонту повинні мати модуль деформації не менше 50 МПа. При недостатній стійкос-
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ті ґрунтів, що складають земляне полотна, здійснюють підсилення їх шляхом улаштуван-
ня захисного шару на основній площадці або використання геотекстильних матеріалів. 
Для земляного полотна, в якому основна площадка представлена супісками або другим 
дренуючим ґрунтом, пропонується конструкція, де поверх основної площадки укладають-
ся геосітка, геотекстиль або геомембрана для розділення щебеневого баласту і поверхні 
основної площадки.  

Основна площадка є одним із важливих елементів земляного полотна. Складні умо-
ви роботи ґрунтів основної площадки є основною причиною появи і розвитку дефектів та 
деформацій, що вимагає значних витрат на утримання колії. В разі виявлення дефектів ос-
новної площадки і недостатньої стійкості ґрунтів для її підсилення рекомендується вико-
ристовувати захисні шари із піску товщиною не менше 0,2 м, а також з піску (0,2 м) і ще-
бенево-мінеральної суміші (0,5…0,8 м). При недостатній несучій здатності основної пло-
щадки для покращення технічних характеристик в конструкції земляного полотна разом із 
захисним шаром ґрунту із щебеневої суміші рекомендується використовувати геотекстиль 
або георешітку чи геомембрану, коли необхідно захистити земляне полотна від зайвої во-
логи. Для захисту основної площадки від промерзання пропонується застосовувати тепло-
ізоляційний мат із пінополістиролу. 

Таким чином, в сучасних умовах для підсилення земляного полотна існує достатньо 
нових конструкцій, використання яких допоможе підвищити ефективність робіт при мо-
дернізації колії або її капітальному ремонті. 

 
ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ УСИЛЕНИЯ ЗЕМПОЛОТНА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

 
Петренко В.Д., Ахмад Альхдур (ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 

 
Разрушение земляного полотна происходит в большинстве случаев в результате его 

запредельного деформирования, особенно при увлажнении грунтов. При этом дефекты, 
деформации и повреждения приводят к ограничению скоростей движения и, как следст-
вие, к большим экономическим потерям. В то же время ремонт и строительство железных 
дорог зачастую затруднены из-за сложности подбора грунтов, по своим свойствам при-
годных для отсыпки надежного земляного полотна, а также недостаточной разработки но-
вых конструкций для его укрепления. 

В наибольшей степени распространены дефекты, деформации и повреждения земля-
ного полотна, включающие балластные мешки, карманы и корыта, оползания и сплывы 
откосов насыпей и выемок, просадки и оседания его слабого основания. 

В настоящее время повышение эксплуатационной надежности земляного полотна 
осуществляется, в основном, путем устройства дренажных ограждающих и укрепляющих 
конструкций. 

Одним из способов увеличения жесткости земляного полотна является способ обра-
зования в нем грунтоцементных свай, что приводит к существенному снижению упруго-
пластчиеских осадок всей конструкции. При этом грунтоцементная свая состоит из цен-
тральной пилотной скважины диаметром 160…200 мм, нагнетаемого цемента с водой и 
грунта насыпи. Таким образом, суть метода заключается в том, что в земляном полотне 
изготавливаются стабилизационные сваи из грунта и вяжущих. В результате получаются 
несущие грунтовые элементы, которые воспринимают давление от верхнего строения пу-
ти и поездной нагрузки. 

Одним из способов стабилизации земполотна является способ сооружения берм из 
дренирующих грунтов, в которые вводится геотекстиль или георешетки. При этом могут 
быть выполнены бермы традиционной конструкции, представляющие собой призматиче-
ские массивы дренирующего грунта, сопряженные с существующей насыпью. Кроме того, 
бермы могут быть изготовлены с пионерными дамбами на флангах насыпи, назначение 
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которых – препятствовать выдавливанию грунта из откосов насыпи земполотна. 
В современных условиях широкое распространение при подземном строительстве 

получил способ «стена в грунте», имеющий высокие индустриальные показатели. В этой 
связи представляется целесообразным применение при модернизации земляного полотна 
ограждающей конструкции типа «стена в грунте» в виде удлиненного сооружения прямо-
угольного поперечного сечения, расположенного на флангах насыпи. Основное назначе-
ние такой конструкции заключается в противодействии горизонтальным силам давления 
грунта, выпираемого из-под насыпи. Такая конструкция может быть получена путем бу-
рения скважин, соприкасающихся или секущихся, которые заполняются бутовым камнем 
и раствором вяжущего. 

Таким образом, в современных условиях существуют разработки, применение кото-
рых позволит повысить устойчивость и несущую способность земляного полотна при мо-
дернизации железнодорожного пути для введения сверхскоростного движения по магист-
ралям Украины. 

 
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДЛЯ РОЗРОБКИ КОНСТРУКЦІЙ ОСНОВНОЇ ПЛОЩАДКИ 

ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 
 

Петренко В.Д., Гузченко В.Т., Купрій В.П. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 
Все частіше при проведенні капітального ремонту земляного полотна, для його під-

силення, застосовуються геосинтетичні матеріали, що виконують армуючу функцію.  
Передача зусиль на армуючі елементи досягається через дотичні напруження в гео-

текстилі, що виникають на контакті геосинтетичного матеріалу й ґрунту. Чим вище зна-
чення напружень, які виникають у геосинтетичному матеріалі, тим більше ефективно про-
являється ефект армування. Якщо величина напружень незначна, то ефект армування мі-
німальний при використанні геосинтетичного матеріалу. Це визначає місцеположення зон 
розтягнення у земляному полотні, як важливий і необхідний розрахунковий параметр при 
виборі способу посилення земляного полотна. 

З метою визначення зон, в яких виникають напруження розтягу, і впливу параметрів 
навантаження на зміну величини і місця цих зон, було проведено математичне моделю-
вання роботи основної площадки земляного полотна, сумісно з геосинтетичними матеріа-
лами. 

Для моделювання був використаний програмний комплекс ЛИРА 9.4, який дозволяє 
визначати напружений стан та деформації у любій точці земляного полотна від діючого 
навантаження. Теоретичною основою ПК ЛІРА є метод скінченних елементів (МСЕ), реа-
лізований у формі переміщень. Вибір саме цього комплексу пояснюється необхідністю 
моделювання спільної роботи ґрунту і геосинтетичних матеріалів. 

ГНДЛ механіки ґрунтів по договору з Укрзалізницею виконало роботи по розробці 
нових конструкцій земляного полотна посиленого геотекстильними матеріалами при про-
веденні капітального ремонту колії. Виходячи із стандартних технологій улаштування ос-
новної площадки земляного полотна для одноколійного насипу передбачають кілька ос-
новних типів улаштування основної площадки земляного полотна з можливими варіанта-
ми конструктивного рішення, виходячи із конкретних умов: типу ґрунтів основи земляно-
го полотна, кліматичних умов експлуатації залізниці, інтенсивності навантаження тощо. 

Нові конструкції основної площадки земляного полотна передбачають влаштування 
підбаластних захисних шарів. В якості таких шарів можуть використовуватись мілкий 
щебінь з геотекстилем, георешітками, пінополістеролом. 

Розроблені найбільш прості по виконанню варіанти підсилення, які можуть бути ви-
користані в конструкціях одношляхових і двохшляхових залізничних споруд без зміни ти-
пових поперечних профілів земляного полотна. На основі роботи розроблені «Правила 
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улаштування основної площадки земляного полотна при виконанні капітального ремонту 
та модернізації колії». 

В Правилах наведені загальні схеми улаштування основної площадки і вимоги до 
проектування земляного полотна на залізницях України. В основу Правил покладено про-
гресивний досвід стабілізації основної площадки земляного полотна вітчизняних і закор-
донних залізниць, сучасні конструкції земляного полотна із застосуванням геотекстильних 
та інших матеріалів, які забезпечують стабільну роботу колії при великих навантаженнях і 
швидкостях руху поїздів. 

 
РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ЗЕМ-

ЛЯНОГО ПОЛОТНА І ВОДОПРОПУСКНОЇ СПОРУДИ 
 

Петренко В.Д., Гузченко В.Т., Тютькін О.Л. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 
В якості математичного моделювання задачі напружено-деформованого стану (НДС) 

земляного полотна і водопропускної споруди (два варіанти) обрано числовий аналіз за до-
помогою методу скінченних елементів (МСЕ). Аналізуючи ряд переваг наданого методу, 
слід відмітити те, що при вирішенні задач МСЕ не потребує уведення в розрахункові схе-
ми (СЕ-моделі) ніяких додаткових припущень, тобто вплив невизначених параметрів на 
результати розрахунку мінімальний. Вирішені раніше задачі розрахунку підземних споруд 
із впливом оточуючого масиву довели доцільність застосування цього методу. Розрахунок 
НДС земляного полотна і водопропускної споруди проводився із застосуванням МСЕ за 
допомогою розрахункового комплексу Structure CAD for Windows, version 7.31 R.4 
(SCAD). 

Модель побудована із ізопараметричних скінченних елементів типу призма (34 та 36 
тип елементу у комплексі SCAD) із узгодженими вузлами. СЕ-модель представляє собою 
фрагмент повної реальної конструкції (частина труби УМ-4 з армуванням сітками), так як 
вона є симетричною із симетричним навантаженням. Загальне число вузлів СЕ-моделі – 
2 046, загальне число СЕ – 1 240 штук. Кількість СЕ свідчить про те, що задача, що вирі-
шувалася, є задачею малої розмірності (до 10 тисяч скінченних елементів). На схему на-
кладені граничні умови: верх моделі – без закріплень; сторони, паралельні осі тунелю 
(площина YZ) – заборона переміщень по осям X та Y; сторони перпендикулярні осі туне-
лю (площина XZ) – заборона переміщень по осі Y (це найбільш точно відповідає умові 
плоскої деформації); низ моделі – заборона переміщень по осям X, Y та Z. Моделям були 
надані деформаційні властивості, які отримані із реальних досліджень матеріалів. У ви-
гляді навантаження прикладалася дія тепловозу із сумісною дією власної ваги. 

Аналіз результатів розрахунку двох варіантів оправи дає змогу зробити наступні ви-
сновки. 

1. Максимальні вертикальні і сумарні переміщення в замку оправи водопропускної 
труби складають 2,95 мм, що свідчить про нормальну експлуатацію оправи. Горизонтальні 
переміщення від сумісної дії власної ваги і локомотиву складають максимально 0,01 мм, 
що доводить відсутність значних здвигів у конструкції.  

2. Максимальні значення горизонтальних напружень стиску знаходяться у верхніх 
кутах оправи водопропускної труби і складають -0,75 МПа, напруження розтягу знахо-
дяться у замку і складають +1,2 МПа. Значення напружень стиску незначні, а значення 
напружень розтягу свідчать про подальшу можливість тріщиноутворення, так як міцність 
бетону класу В25 на розтяг складає 2,5 МПа. В цій ситуації можна рекомендувати збіль-
шити процент армування, щоб позбутися напружень розтягу.  

3. Максимальні значення вертикальних напружень знаходяться у верхніх кутах 
оправи водопропускної труби і значно менше меж міцності залізобетону і складають – -
1,06 МПа. Напруження розтягу дуже малі (+0,04 МПа) і не викликають якихось проблем. 
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Проаналізувавши результати розрахунку ґрунтового масиву і водопропускної спору-
ди в експлуатаційній стадії із двома видами навантаження в заданих інженерно-
геологічних умовах можна зробити висновок, що рівень переміщень і напружень не є кри-
тичним і не може викликати руйнування при нормальній експлуатації. 

 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ НАТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ЧИСЛЕННОГО МО-

ДЕЛИРОВАНИЯ ПЕРЕГОННОГО ТОННЕЛЯ  
 

Петренко В.Д., Тютькин А.Л. (ДНУЖТ, г. Днепропетровск),  
Петренко В.И. (Государственная корпорация «Укрметротоннельстрой», г. Киев) 
 
В работе было проведено сравнение результатов натурных исследований с результа-

тами математического моделирования методом конечных элементов. Такой сравнитель-
ный анализ дает возможность оценить, насколько теоретические построения адекватны 
реальным процессам взаимодействия подземных сооружений и окружающего массива.  

Проведены натурные исследования левого перегонного тоннеля между станциями 
«Лыбедьская»–«Демеевская» Киевского метрополитена протяженностью около 430 м и 
уклоном 38 ‰, который представляет собой железобетонную конструкцию кругового 
очертания. Участок натурных исследований представлял собой часть перегонного тоннеля 
– от кольца № 45 до кольца № 320. 

Основными результатами инструментальных измерений были следующие парамет-
ры: 1) отклонение свода в укладке; 2) отклонение свода за комплексом; 3) эллиптичность 
вертикального диаметра в укладке (монтажная эллиптичность); 4) эллиптичность верти-
кального диаметра за комплексом; 5) эллиптичность горизонтального диаметра за ком-
плексом; 6) отклонение лотка за комплексом. Эти параметры характеризуют деформиро-
ванное состояние обделки перегонного тоннеля в период строительства (в укладке, то есть 
в процессе монтажа обделки) и в период эксплуатации (за комплексом, то есть в период 
стабилизации деформаций). 

Анализ отклонений свода в укладке и за комплексом даёт возможность сделать вы-
вод, что в процессе взаимного деформирования обделки с окружающим массивом ника-
ких отклонений, противоречащих физике процесса, не выявлено. Из анализа зависимости 
между разностью отклонений свода и лотка можно сделать вывод, что после окончания 
процесса укладки, дальнейшего активного деформирования и стабилизации перемещений 
обделки максимальное отклонение центра обделки от проектного положения составляет 
+85 мм (кольцо №295, знак «плюс» означает, что центр кольца лежит выше проектного 
значения) и -41,5 мм (кольцо №220, знак «минус» означает, что центр кольца лежит ниже 
проектного значения), а в среднем – около 19…20 мм. Результаты данного анализа явля-
ются первичной информацией по обоснованию теоретических построений, так как их 
дальнейшее сравнение с результатами математического моделирования позволит сделать 
вывод о степени их соответствия. Для этого к расчету принято несколько моделей, кото-
рые соответствуют разным кольцам левого перегонного тоннеля между станциями «Лы-
бедьская»–«Демеевская». 

К расчету приняты номера колец № 105 и № 205. Относительная погрешность между 
результатами инструментальных исследований и результатов математического моделиро-
вания составляет: для кольца № 105 – 20 %, для кольца № 205 – 17,6 %. 

Анализ результатов математического моделирования колец левого перегонного тон-
неля между станциями «Лыбедьская»–«Демеевская» позволил заключить, что применен-
ные при моделировании перегонного тоннеля теоретические положения, позволяют наи-
более полно учесть взаимодействие конструкции с окружающим массивом и получить 
адекватные действительности параметры деформированного состояния.  
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АНАЛІЗ СПОСОБІВ БЕЗТРАНШЕЙНОЇ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДІВ 
 

Посмітюха О.П., Главацький К.Ц.  
(ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 

 
Выполнена оценка способов бестраншейной прокладки коммуникаций по сравнению с традици-
онными методами. Проанализированы преимущества раскатки и прокола грунта и определены 

области их рационального использования. 
 

Однією з найважливіших проблем сьогодення є реконструкція і ремонт зношених 
інженерних мереж та будівництво нових підземних комунікацій. Сучасні технології до-
зволяють вести роботи швидко, якісно і економічно, не порушуючи дорожнього покриття 
і не створюючи незручностей оточуючим. 

Альтернативою вирішення проблем, пов'язаних з прокладкою і реконструкцією ко-
мунікацій є безтраншейна технологія. Її переваги очевидні: Зокрема, направлене буріння і 
прокол у 2,5…3 рази економічно вигідніші порівняно з традиційними методами за раху-
нок економії засобів, які при відкритому способі заміни комунікацій йшли на облашту-
вання траншей, відновлення розритих доріг тощо. Крім того, безтраншейні методи ремон-
ту комунікацій скорочують час робіт і кількість робітників, значно підвищують рівень 
безпеки робіт (відсутність траншей і механізмів на трасі прокладки), та не наносять збит-
ків довкіллю, значно знижують витрати (до 50%), забезпечують заміну комунікацій без 
руйнування благоустрою і полотна доріг, надають можливість проведення робіт в зимових 
умовах, значно збільшують терміни експлуатації заново прокладених трубопроводів, пе-
редбачають енергозбереження. 

Економічний пріоритет полягає у зменшенні кошторисної вартості будівництва за 
рахунок: значного скорочення термінів виконання робіт, витрат на залучення додаткових 
технічних засобів, робочої сили і важкої землерийної техніки; мінімізації витрат на енер-
гозабезпечення бурових комплексів унаслідок їх повної автономності і економічності ви-
користовуваних агрегатів; відсутності витрат на відновлення пошкоджених ділянок авто-
мобільних і залізних доріг, зелених насаджень і об'єктів міської інфраструктури. 

Безтраншейні технології є варіантом виконання робіт по підземному будівництву без 
виймання ґрунту із забою. Вони застосовуються при прокладці електричних кабелів та ка-
белів зв'язку, газо- і водопроводів та каналізації, зведенні стовпчастих фундаментів, утво-
ренні свердловин для встановлення в них залізобетонних паль, ущільненні слабких водо-
насичених ґрунтів, формуванні профільних свердловин та у інших випадках, де ставляться 
підвищені вимоги до стійкості ґрунтів.  

При використанні безтраншейних технологій більше 90% всіх робіт проводиться під 
землею, що виключає: необхідність відновлення дорожнього покриття; порушення звич-
ного ритму життя інфраструктури; перекриття транспортних магістралей; порушення іс-
нуючих комунікацій. При цьому ґрунт ущільнюється у стінках отвору, що, з точки зору 
стійкості стінок, запобігає засмічуванню отвору і сприяє його довговічності. 

В результаті відпадає необхідність застосування різних розчинів для зміцнення сті-
нок свердловини і винесення ґрунту на поверхню, отже, не потрібне додаткове дороге 
устаткування для приготування розчину і його подачі в забій. Крім того, за рахунок ство-
рення ущільненої зони ґрунту виключається його просадка під і над комунікаціями, завдя-
ки чому підвищується термін їх служби. 

Набивні палі для підготовки основ фундаментів промислових і цивільних будівель та 
споруд, утворені в свердловинах, отриманих методом розкочування, мають значно більшу 
здатність до навантаження порівняно з набивними палями, виготовленими в пробурених 
свердловинах, за рахунок утворення ущільненої зони ґрунту навколо палі. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ І ОБ′ЄКТУ 
УПРАВЛІННЯ 

 
Радкевич А.В., Степаненко О.О., Яковлєв С.О. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 

 
Процес функціонування парку дорожно-будівельних машин є динамікою взає-

модії двох підсистем: суб′екта управління і об'єкта управління. 
У загальному випадку завдання системи управління полягає у виборі вектора 

дій, що управляють, на кожному кроці моделювання 
{ }NTCJOBNMCU ,,=  ,                                       (1) 

де NMC - номер дорожно-будівельної машини, яка належить перебазуванню; 
JOB - номер роботи, що підлягає виконанню; NTC - номер трайлера, за допомогою 
якого здійснюється перебазування вибраної машини. 

При цьому використовується інформація про поточний стан об'єкту (масиви 
стану дорожно-будівельних машин, трайлерів і програми робіт) і дані про характери-
стики складових парка (масиви характеристик джерел робіт, дорожно-будівельних 
машин і трайлерів). 

Відповідно до дії, що управляє, об'єкт управління переходить в новий стан і 
цикл моделювання повторюється. 

Основна трудність в дослідженні системи полягає в тому, що ця система є авто-

матизованою, тобто в алгоритмі дії U , що керує, бере участь людина. Поведінка ж 
людини важко формалізується. Механізм людського мислення в даний час до кінця 
ще не розкритий і чи навряд коли буде розкритий повністю. Тому, моделювання по-
ведінки людини, як елементу системи управління, в строгому сенсі неможливо. 

У основу моделювання системи і розробки алгоритму ухвалення рішення в 
справжній роботі покладені наступні припущення: 

1. Людина використовуватиме ПК як інструмент управління, і приймати біль-
шість рішень, які видає обчислювальна машина. Тому показники якості функціону-
вання реальної системи будуть близькі до отриманих на моделі в режимі автоматич-
ного управління. 

2. Чим вище показники якості алгоритму управління в автоматичному режимі, 
тим він буде корисніший в автоматизованому режимі використання. 

Зміст алгоритму вибору чергового перебазування є предметом подальшого роз-
гляду. 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФОРМ ПОТЕРИ УСТОЙЧИВОСТИ СЖАТОГО 

ТОНКОСТЕННОГО ШВЕЛЛЕРА ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ МЕСТНОМ  
ВЫПУЧИВАНИИ 

 
Ракша С.В. (ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 

 
Основная идея теории связанного выпучивания тонкостенных стержней состоит в 

учёте взаимодействия форм потери устойчивости - общих (для которых контур попереч-
ного сечения можно считать недеформируемым) и местных (для которых линии контакта 
отдельных пластин, образующих стержень, остаются неподвижными). Это взаимодейст-
вие является существенно нелинейным, поскольку в линейной теории все собственные 
формы (общие и местные) независимы. 

В данной работе рассматривается задача о взаимодействии форм потери устойчиво-
сти тонкостенных стержней швеллерного профиля с предварительным местным выпучи-
ванием при учете общего начального несовершенства формы (искривления оси стержня), 
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эксцентриситета приложения сжимающей силы и взаимного влияния общего изгиба и ме-
стной формы. Решение задачи включает: расчет общего докритического изгиба, расчет 
местной устойчивости с учетом общего изгиба, расчет равновесной ветви общего изгиба с  
«редуцированной» жесткостью поперечного сечения, определение предельной нагрузки. 

Наличие эксцентриситета приложения нагрузки и/или начальной погиби (искривле-
ния оси стержня), приводит к перераспределению напряжений по сечению в докритиче-
ском состоянии. Расчет местной формы для совокупного поперечного сечения как соеди-
нения тонких пластин с разбиением элементов профиля на продольные полосы позволяет 
рассчитывать напряжения в срединной поверхности профиля с учетом докритического 
прогиба. Выполнен анализ влияние докритического прогиба на критическую нагрузку ме-
стной потери устойчивости внецентренно сжатого швеллера при двух направлениях об-
щего изгиба. Снижение критической нагрузки местной потери устойчивости вследствие 
докритического общего прогиба для равноустойчивого стержня по общей и местной фор-
мам выпучивания составляет около 30%. 

При определении предельной нагрузки для тонкостенных стержней при центральном 
сжатии (со случайным эксцентриситетом), а также при внецентренном сжатии, когда дог-
ружаемый элемент испытывает равномерные напряжения по ширине (например, изгиб 
швеллера в плоскости симметрии с догружением стенки) представляется оправданным 
определение предельной силы по началу текучести.  

В численном анализе решения использовались различные подходы к редуцированию 
поперечного сечения (по формулам Т. Кармана, В. Койтера, Дж. Винтера) и выполнено 
сравнение значений предельной нагрузки с экспериментальными данными H. J. R. 
Rasmussen, G. J. Hancock, а также B. Young, K. J. R. Rasmussen. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что расчет с использованием формулы Винтера, дает надежный 
результат для всех серий образцов (при значительном запасе по силе) и хорошо описывает 
экспериментальные точки во всем диапазоне длин испытанных стержней.  

Сформулированы следующие выводы: использование концепции «эффективной» 
площади позволяет исследовать послекритическое поведение тонкостенных стержней с 
предварительным местным выпучиванием; применение формулы Винтера для редуциро-
вания сечения позволяет получить значения предельной нагрузки, которые хорошо опи-
сывают экспериментальные данные; при определении несущей способности моносиммет-
ричных профилей с предварительным местным выпучиванием важное значение имеет на-
правление общего изгиба. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
КОНСТРУКЦИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ВОЗДУХОПОДАЮЩЕГО 

КОМПЛЕКСА СООРУЖЕНИЙ 
 

Солодянкин А.В. (Национальный горный университет, г. Днепропетровск),  
Олексюк А.Б. (ОП «Шахтоуправление им. В.М. Бажанова», г. Макеевка) 

 
Для успешного решения проблемы подземной угледобычи необходима ритмичная 

безотказная работа угольных шахт, важным структурным элементом которых является 
горная выработка. Благодаря высокой степени неоднородности породного массива, обес-
печение надежного функционирования воздухоподающих выработок при относительно 
небольших затратах на их сооружение и поддержание представляет собой сложную науч-
но-техническую задачу. 

Особенно актуальна эта задача в зоне влияния очистных работ, поскольку нормаль-
ные условия работы комплексно-механизированных угольных забоев возможны только 
при условии обеспечения надежного эксплуатационного состояния горных выработок. 

Одним из методов исследования сложноструктурных объектов в геомеханике явля-
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ется физическое моделирование различных процессов горного производства в лаборатор-
ных условиях, где на искусственных моделях воспроизводится процесс деформирования 
породного массива по мере создания в нем искусственных полостей. По данным горно-
геологического разреза шахты выполнен подбор эквивалентных материалов для таких 
горных пород: песчаник, уголь, аргиллит и алевролит. Для исследований определена 31 
ситуация размещения выработки в массиве по отношению к почве пласта: выработка в 
кровле или почве пласта (расстояние от почвы пласта до почвы выработки l = ±0…15 м). 
С учетом отладки процесса моделирования было испытано 93 модели. Глубина заложения 
выработки 900 м. Моделировался массив в пределах пласта m3 шахты им. В. М. Бажанова. 

Анализ результатов моделирования позволил сделать следующие выводы: 1) незави-
симо от расстояния от почвы пласта до почвы выработки характер разрушений прикон-
турного массива протекает приблизительно одинаково, только при расположении выра-
ботки в кровле пласта процессы деформирования при нагружении 0,5γН становятся более 
интенсивными; 2) величины деформаций кровли, почвы и боков выработки при нагруже-
нии γН и расположении выработки в кровле пласта практически в два раза больше, чем 
при расположении выработки в почве пласта; 3) наименьшие деформации приконтурного 
массива выработки наблюдаются при расположении ее в почве пласта на расстоянии 9 м и 
более; 4) в выработках, расположенных в кровле пласта, величина пучения больше и с на-
рушением сплошности, чем – при расположении в почве; 5) наибольшие изменения высо-
ты и ширины выработки наблюдаются при расположении ее на уровне и в кровле пласта и 
практически не зависят (до 15 м) от расстояния от выработки до почвы пласта, наимень-
шие – при расположении ее в почве пласта на расстоянии 9 м и более; 6) исходя из вели-
чины смещения контура горной выработки, наиболее рациональное расположение ее в 
почве пласта на расстоянии 9 м. 

Моделирование на эквивалентных материалах позволило детально проследить меха-
низм деформаций, разрушений и смещений толщи приконтурных пород выработки, про-
водимой по разрушенным породам, определить ее рациональное местоположение. 

Результаты лабораторных экспериментов показывают, что в условиях шахты 
им. В.М. Бажанова представляется возможным обеспечить эксплуатационное состояние 
центральной вентиляционной магистрали в зоне разрушенных пород при расположении ее 
в почве пласта m3 на расстоянии от выработки до почвы пласта около 9 м. 

 
РОЗРАХУНОК ПІДСИЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ГОЛОВНИХ ФЕРМ ПРОГОНОВИХ БУДОВ 

МЕТАЛЕВИХ МОСТІВ, ЩО ЕКСПЛУАТУЮТЬСЯ  
 

Тарасенко В.П. (ДНУЗТ, м Дніпропетровськ) 
 

The work discusses an important problem of calculation necessary areas reinforcement of elements span 
of metallic bridge when deficient them effective loads.  

 
Металеві мости, що експлуатуються на мережі залізниць України, будувались в 

різний час за різними розрахунковими нормами і мають різний фізичний стан у зв’язку з 
наявністю пошкоджень, які виникають в процесі експлуатації від дії рухомого складу, ат-
мосферних впливів та інших причин. Разом з цим на протязі тривалого періоду 
експлуатації мостів змінювався рухомий склад залізниць, вводились нові навантаження, 
які перевищували навантаження, враховані при проектуванні мостів. 

Для забезпечення безпеки руху по мостах сучасних навантажень виникає 
необхідність встановлення режиму експлуатації мостів з урахуванням їх технічного стану, 
а в разі недостатньої вантажопідйомності проведення підсилення або заміни прогонових 
будов. З урахуванням цього Правилами технічної експлуатації залізниць України 
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передбачається розрахунок фактичної вантажопідйомності всіх несучих конструкцій 
мостів, що експлуатуються, і порівняння її з величинами поїзних навантажень. 

У відповідності з галузевим стандартом України ГСТУ 32.6.03.111-2002 «Правила 
визначення вантажопідйомності металевих прогонових будов залізничних мостів» 
перевірка вантажопідйомності металевих прогонових будов проводиться методом 
класифікації з визначенням класів К всіх елементів за вантажопідйомністю за результата-
ми розрахунку їх міцності, витривалості і стійкості, а для поїзних навантажень – класи К0 
за дією на мости. 

У випадку недостатньої вантажопідйомності (при К<К0) необхідне підсилення 
відповідних елементів прогонової будови, яке проводиться шляхом збільшення перерізу 
елементів. Підсилення елементів може проводитись з розвантаженням їх від дії власної 
ваги або без розвантаження. 

Як правило, при проведенні підсилення елементів головних ферм металевих прого-
нових будов розвантаження їх від дії власної ваги не проводиться. В цьому випадку 
постійне навантаження повністю передається на «старий» метал ферм, а метал підсилення 
включається в роботу тільки на тимчасове навантаження від рухомого складу. 

Більш раціонально використовується метал підсилення при виконанні розвантажен-
ня елементів, що підсилюються, від дії постійного навантаження, але в цьому випадку 
необхідно влаштовувати спеціальні пристрої для виключення елементів з роботи на 
постійне навантаження. 

В результаті проведених досліджень одержані прості формули для визначення вели-
чини площі перерізу елементів, що добавляється при підсиленні, в залежності від 
необхідного підвищення класів елементів ферм і всієї прогонової будови в цілому. 

Розглядаються особливості роботи елементів головних ферм прогонових будов при 
дії основного і додаткового сполучення навантажень. Приводяться розрахункові формули 
для випадків підсилення з влаштуванням розвантаження елементів, що підсилюються, та 
без проведення їх розвантаження. 

 
ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОНСТРУКЦИИ РАМНО-АНКЕРНОЙ КРЕПИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
 

Терещук Р.Н. (Национальный горный университет, г. Днепропетровск),  
Наумович А.В. (ГП «Шахтерскантрацит», г. Шахтерск, Донецкая обл.) 

 
Неудовлетворительное состояние выемочных штреков является следствием интен-

сивного опорного давления, вызывающего разрушение пород и значительные смещения 
контура выработки на участках сопряжений лавы со штреком. Поэтому базой для научно-
обоснованных эффективных способов поддержания и охраны подготовительных вырабо-
ток в зоне влияния очистных работ должно быть установление закономерностей геомеха-
нических процессов, протекающих в районе очистной выработки и влияния их на состоя-
ние выемочных штреков. 

Следует отметить, что процессы формирования опорного давления вокруг вырабо-
ток в зоне влияния очистных работ обладают существенными особенностями. Наиболь-
шее влияние на их развитие оказывают большие размеры обнажений, непрерывное дви-
жение забоя, вызывающее постоянное изменение компонентов поля напряжений в окру-
жающем породном массиве, наличие примыкающего выработанного пространства, а так-
же значительно меньшее время эксплуатации. Эти особенности обусловили сложность 
математического моделирования геомеханики подработанного породного массива и раз-
витие различных гипотез относительно формирования и реализации горного давления в 
лавах. 

Выполнен анализ аналитических и эмпирических критериев прочности, используе-
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мые в геомеханике. На основе анализ принят критерий прочности, который применен для 
расчетов параметров рамно-анкерной крепи при математическом моделировании. 

В результате приведенного анализа применяемых методов исследования напряжен-
но-деформированного состояния (НДС) горного массива можно сделать вывод о целесо-
образности применения для расчета НДС массива в окрестности подготовительной выра-
ботки, сопряженной с лавой метода конечных элементов 

Установлено, что возможно обеспечить достаточную устойчивость подготовитель-
ной выработки, закрепленной арочной податливой крепью, при проходе лавы выполнив 
следующие мероприятия по поддержанию: установка со стороны лавы под углом 30º на 
высоте 2,0 м и со стороны целика под углом 45º на высоте 2,5 м от почвы выработки ста-
леполимерных анкеров длиной 2,5 м, жестко связанных с аркой. Выполнение предложен-
ных в данной работе мероприятий по поддержанию подготовительной выработки (приме-
нение рамно-анкерной крепи) приводит к снижению напряжений в почве выработки на 37 
%, уменьшению горизонтальной и вертикальной конвергенции на 26 % и 30,5 %. Устой-
чивость подготовительных выработок в рассматриваемых горно-геологических условиях 
обеспечивается путем применения комбинированного геомеханического способа управ-
ления горным давлением и оценивается величиной вертикальной конвергенции, нелиней-
но зависящий от параметров способа: числа, места и угла установки анкеров.  

Для условий шахты «Шахтерская-Глубокая» вариант «два анкера: один – со стороны 
лавы, другой – со стороны массива» является из рассмотренных десяти наилучшей комби-
нацией технических решений, обеспечивающих реализацию предложенного способа, при 
котором уменьшается величина горизонтальной и вертикальной конвергенции в выработ-
ке на 30 %. Рекомендуемые параметры способа: со стороны лавы под углом 30˚ на высоте 
2,0 м и со стороны целика под углом 45º на высоте 2,5 м от почвы выработки сталеполи-
мерные анкеры длиной 2,5 м, жестко связанные с аркой. 

 
КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ МІЛКОГО ЗАКЛАДЕННЯ  

 
Тютькін О.Л. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 

 
Під «комплексним аналізом» в роботі розуміється процес дослідження тунельної 

конструкції на основі математичного моделювання із урахуванням взаємодії в системі 
«кріплення–масив», широкого спектру навантажень, відображення в моделі особливостей 
роботи елементів та широкого застосування постпроцесорингу отриманих результатів. 
Відповідно проаналізована проблема дозволяє визначити три аспекти, рішення яких до-
зволяє одержати найдетальнішу і адекватнішу реальній тунельній конструкції картину по-
ведінки моделі, тобто дослідити дійсну конструкцію віртуально. Ці три аспекти такі: 1) 
відображення реальної взаємодії між елементами загальної системи «кріплення–масив» і 
їх властивостей в скінченно-елементній моделі; 2) детальний аналіз одержаних результа-
тів; 3) урахування можливих станів системи і їх моделювання.  

У комплексний аналіз даного об’єкту входять:  
1. Статичний і модальний аналіз.  
2. Аналіз колонної станції мілкого закладення на рухоме навантаження.  
3. Дослідження напружено-деформованого стану станційної конструкції у разі удар-

ного навантаження. 
4. Динамічний аналіз конструкції станції у разі імпульсної дії. 
5. Поетапний аналіз станційної конструкції на прогресуюче руйнування. Наданий 

вид аналізу для тунельних конструкцій майже не розглядався раніше, тому отримані ре-
зультати мають високу ступінь наукової новизни. 

Область динамічних дій для станцій метрополітену мілкого закладення можна кла-
сифікувати: 
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1. Динамічна дія метропроїзду, яка є періодичною дією як на оправу станції, так і на 
основу. Наслідками даної динамічної дії є віброкомпресія (стиск основи під лотковою час-
тиною станційної конструкції), віброповзучість (явище збільшення переміщень під лотком 
станційної конструкції при дії періодичного або пульсації навантаження) і посилення ко-
розії бетону.  

Динамічна дія метропроїзду, відповідно, виявляється у всіх видах станцій, незалеж-
но від глибини закладення.  

2. Динамічна дія наземного транспорту, яка найактивніше впливає на станційні 
конструкції мілкого закладення, найчастіше виявляється на станціях односклепінчастого і 
колонного типів мілкого закладення. 

3. Ударна динамічна дія у разі падіння яких-небудь мас в межах станційної констру-
кції. 

4. Імпульсна динамічна дія. 
5. Сейсмічна динамічна дія.  
6. Динамічна дія тектонічних процесів земної кори. 
Даний спектр досліджень дозволяє одержати найдетальніші результати про поведін-

ку станційної конструкції в різних розрахункових ситуаціях. Причому, деякі види аналізу, 
що входять в комплексний, наприклад, модальний, на ударне навантаження і імпульсну 
дію, проводяться вперше. 
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ЕКОЛОГІЯ НА ТРАНСПОРТІ 

ЭКОЛОГИЯ НА ТРАНСПОРТЕ 
 

РІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗАПИЛЕННЯ ПОВІТРЯ ПРИ ТРАНСПОРТУВАННІ 
ВУГІЛЛЯ 

 
Арламова Н.Т., Кухтін Ю.В., Бойченко А.М., Романенко Є.П.  

(ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 

В предложенной работе рассматривается один из методов снижения транспортных потерь и 
уменьшение воздействия на атмосферу подвижного состава, перевозящего сыпучие грузы. 

 
Транспортування основної частини вугілля від шахт до користувачів здійснюється 

залізничним транспортом. Для транспортування вугілля використовують чотириосні ваго-
ни вантажністю 63 т. З метою раціонального використання вагонів завантаження здійсню-
ється з перевантаженням 1,5...3,5т. В результаті чого над поверхнею вагону утворюється 
шапка висотою до 700 мм. Під час формування вугільних потягів при спуску з "гірки" 
здійснюється зіткнення вагонів, внаслідок чого із них висипається частина вугілля, забру-
днюючи міжрейкове полотно і навколишнє середовище пилом. Витрачається вугілля і при 
транспортуванні від вивітрювання (із розрахунку 0,25% витрат на 1 вагон при дальності 
транспортування до 50 км). Тільки на станції Дебальцеве за рік утворюється до 10 тис.т 
вугілля. В процесі очищення полотна робітники підлягають дії пилу, який вміщує до 8 % 
вільного двоокису кременю. Концентрація пилу в повітрі сягає до 120 мг/м3, що може 
призвести до забруднення повітря і захворювань органів дихання. 

Скорочення витрат вугілля при транспортуванні може бути досягнуто шляхом вико-
ристання ефекту підвищення ущільнення завантаження вагонів стаціонарними ущільню-
вачами статичної дії за допомогою катків, або динамічної дії накладними вібраторами. 
Широке розповсюдження одержали установки з використанням першого засобу. 

Розрахункова висота "шапки" вугілля перед ущільненням встановлюється перед бу-
нкером, каток-ущільнювач (вага якого вибирається в залежності від розмірів фракцій ву-
гілля, так для фракцій 0... 13 мм вага катка - 6,2 т) рухаючись по поверхні "шапки", ущіль-
нює її до оптимальної висоти 200.. .300 мм. Як показує досвід впровадження такої техно-
логії на ЦЗФ "Узловська", "Калінінська" забезпечує покращення ступеня використання 
вантажопідйомності вагонів, а також скорочення на 15...20% витрат вугілля від видування 
при транспортуванні і на 50...60% при формуванні потягів на станціях. 

Одним із відомих позитивних засобів захисту вугілля від видування є нанесення на 
поверхню палива плівки із в'яжучих матеріалів. Разом з тим, в процесі експлуатації вста-
новлено, що водно-масляна емульсія на основі кам'яновугільних масел вміщує значну кі-
лькість нафталіну, антрацену та їх похідних, які шкідливо діють на організм людини. На-
ми рекомендовано нанесення захисної плівки – побічного продукту хімічного виробницт-
ва Рубіжанського хімзаводу "Заря" – пластифікатору форматно-спиртового (ПФС), який 
відноситься до 4-го класу мало небезпечних сполук за ДСТУ 12.1.007-76. 

Обробка вугілля ПФС повинна виконуватись методом форсункового розпилювання 
після навантаження та ущільнення вугілля катком. 

В зв'язку з тим, що пластифікатор ПФС є ефективним засобом і його використання в 
якості захисної плівки практично не потребує допоміжної витрати теплової енергії є мож-
ливість використання його в якості засобу обробки вугілля від замерзання взимку. Резуль-
тати виробничих випробувань ПФС свідчать про утворення твердої та міцної захисної 
плівки на поверхні вугілля після ущільнення, яка повністю запобігає видуванню вугілля 
при транспортуванні. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ БАЛАСТНОЇ ПРИЗМИ ЗАЛІЗНИЦЬ УКРАЇНИ 

ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ 
 

Байлюк Ю.В., Зеленько Ю.В. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 

Работа посвящена исследованию загрязнения балластной призмы железных дорог Украины (на 
примере Львовской и Приднепровской) тяжелыми металлами. Научно-исследовательская часть 
состоит в рекомендации методов очистки грунта и балластной призмы от тяжелых металлов. 

 
На підприємствах залізничного транспорту джерелами надходження важких металів 

у навколишнє середовище є котельні, ділянки зварювання та різання, хімічної та електро-
хімічної обробки металів, акумуляторні ділянки та ділянки міднення. Важкі метали також 
потрапляють при втратах сировини та руд, що перевозяться залізничним транспортом, а 
також у складі стічних вод підприємств.   

Особлива увага у дослідженні приділялася таким металам як Cd, Hg, Pb, що відно-
сяться до 1 класу небезпеки. Відомо, що у результаті різних перетворень дані хімічні еле-
менти можуть розподілятися в атмосфері, гідросфері, літосфері Землі. Ґрунт є одним з го-
ловних концентраторів важких металів. Тому прогнозуванню поведінки важких металів у 
біосфері потрібно приділяти значну увагу та встановлювати закономірності розподілу ме-
талів по поверхні, роль гумусу як фіксатора важких металів.  

Проби ґрунту з баластної призми бралися на глибині 0-10 см, де, як правило, спосте-
рігається найбільша концентрацію  важких металів. Досліджувалась кількість водо- і кис-
лоторозчинних форм. Зазвичай кількість водорозчинних форм невелика, проте при знач-
ному забрудненні абсолютне значення водорозчинних  важких металів перетворюється на 
самостійний екологічно небезпечний фактор.  

Дослідження виконувались за допомогою потенціометрії іон-селективними електро-
дами ґрунтових витяжок з використанням автоматизованого потенціометра «Екотест». 

Результати досліджень дають можливість здійснити оцінку рівня забруднення ґрунту 
важкими металами. Порівняльний аналіз результатів нормальних і кислотних витяжок дає 
можливість проаналізувати і спрогнозувати міграцію різних форм важких металів у ґрун-
тах промислової ділянки локомотивного депо. 

Отримані результати вказують на коливання динаміки забруднень ґрунтів важкими 
металами в залежності від характеру технологічних операцій, що виконуються у підрозді-
лах об’єктів, для яких проводився аналіз. Враховуючі сучасні тенденції збільшення  вимог 
до якості стану навколишнього середовища в умовах інтеграції країни до Європейського 
союзу доцільно рекомендувати впровадження застосованих методик для постійного моні-
торингу ґрунтів на залізницях України.  

 
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАБРУДНЕННЯ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА  

 
Біляєв М.М., Долина Л.Ф., Покутнєва Л.В., Рудь О.І. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 

 
Представлены численные модели для прогноза динамики загрязнения воды в реках и под-

земных вод под действием техногенных источников загрязнения. 
 

В даний час водне середовище (поверхневі води, підземні води) знаходиться під ді-
єю різноманітних техногенних джерел забруднення. Для прогнозу процесів забруднення 
водного середовища використовуються як правило спрощенні моделі, які не враховують 
(при розрахунку процесів забруднення поверхневих вод) форму русла водоймища, прито-
ки та інше. При прогнозі забруднення підземних вод дуже часто використовуються аналі-
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тичні моделі, що також мають суттєві недоліки. У роботі розглядається побудова чисель-
них моделей для прогнозу техногенного забруднення поверхневих та підземних вод під 
дією різноманітних джерел. Для моделювання процесів забруднення річок використову-
ється, в якості гідродинамічної моделі, модель потенційного руху. Для моделювання роз-
повсюдження забруднювача у безнапірному водоносному горизонті, при попаданні у ньо-
го забруднювача застосовується рівняння фільтрації: 
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де m – залишок насичення; h – глибина підземного потоку; k – коефіцієнт фільтрації; W – 
величина інфільтрації; 

Процес поширення забруднюючої речовини у підземному потоці (або в руслі річці) 
описується рівнянням: 
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де С – концентрація; u, v – компоненти вектору швидкості потоку; µ= (µх, µy) – коефіцієнт 
дисперсії (дифузії). 

При необхідності розрахунку процесу сорбції, хімічного розпаду забруднювача в 
підземних водах у рівняння масопереносу вводиться спеціальний коефіцієнт.  

Чисельне інтегрування здійснюється з використанням попеременно-трикутних неяв-
них різницевих схем розщеплення. Особливістю розробленого алгоритму є те, що він до-
зволяє задавати форму річки, наявність островів, притоків. Це досягається за рахунок за-
стосування методу маркування розрахункової області. 

Розрахунок поля забруднення, як у підземному потоці, так і в річці дає можливість 
розраховувати  еколого-економічну шкоду. У цьому випадку необхідно відзначити, що 
при прямому скиді вод з джерела ця шкода може бути розрахована швидко, однак тільки з 
використанням математичної моделі даного виду можна розрахувати шкоду, заподіяну 
річці за рахунок надходження у неї забруднених підземних вод. Наводимо результати 
проведених розрахунків по оцінці впливу відстійника на забруднення водного середовища 
після його реконструкції (за рахунок нарощування греблі була збільшена ємкість відстій-
ника). 

 
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЗАБРУДНЕННЯ ПІДЗЕМНИХ 

ВОД  
 

Біляєв М.М.,  Луценко О.М., Рац О.Ю. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 

Разработана двухмерная численная модель для прогноза динамики загрязнения подземных 
вод и оценки их защищенности при использовании подземных стен, а также подаче нейтрализую-

щего раствора через скважины. 
 

В доповіді розглядається рішення комплексу задач, що пов’язані з захистом підзем-
них вод від забруднення: використання напірних свердловин, що надають нейтралізуючий 
розчин в підземний потік, та використання підземних захисних стін.  

Для моделювання процесів міграції речовини в підземному безнапірному потоці ви-
користовуються рівняння фільтрації та геоміграції. Базове рівняння фільтрації має  ви-
гляд: 
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де m - недолік насичення; h - глибина потоку; k - коефіцієнт фільтрації; W - величина ін-
фільтрації (випару). 
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Процес геоміграції забруднюючої речовини в безнапірному підземному водоносно-
му горизонті описується рівнянням 
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де С – концентрація забруднюючої речовини; u, v – компоненти вектора швидкості;  
µ= (µх, µy) – коефіцієнт дифузії. 

Для чисельного інтегрування рівняння геоміграції використовується поперемінно-
трикутної неявної різницевої схеми. Для чисельного інтегрування рівняння фільтрації ви-
користовується неявна різницева схема умовної апроксимації й поперемінно-трикутний 
метод А. А. Самарського. Розроблена також 3D чисельна модель для рішення прогнозних 
задач. 

Представляються результати обчислювальних експериментів по локалізації зони за-
бруднення підземного потоку після розливу сірчаної та азотної кислот. Наводяться ре-
зультати розрахунків, що дозволяють оцінити динаміку забруднення підземного потоку, 
прогнозу ефективності розмірів та положення підземної захисної стінки для локалізації 
зони забруднення.  

Наводяться результати чисельного експерименту, що дозволяють оцінити ефектив-
ність використання нейтралізуючих розчинів для ліквідації зони забруднення в підземно-
му потоці з урахуванням дебіту свердловин, їх розташування відносно зони забруднення. 

 
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЗАБРУДНЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ У ВИПАДКУ 

АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

Біляєва В.В., Заяць Ю.Л. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 

Рассмотрены численные модели для прогноза динамики загрязнения воздушной среды в по-
мещениях при аварийных ситуациях. 

 
Аварії в приміщеннях хімічно небезпечних об’єктів можуть привести до токсичного 

ураження персоналу та виникненню вторинної аварії (вибух, пожежа). На практиці для 
прогнозу рівняння забруднення повітряного середовища в приміщеннях використовують-
ся спрощенні методи розрахунку, які мають суттєві недоліки. В роботі розглядаються ре-
зультати прогнозу забруднення повітряного середовища у приміщенні при витоку (викиді) 
токсичної речовини. Процес переносу токсичного газу в приміщенні описується наступ-
ним рівнянням 
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де С – концентрація токсичного газу в приміщенні; u, v, w – компоненти вектора швидко-
сті повітряного середовища; µ= (µх, µy, µz) – коефіцієнт турбулентної дифузії; Q – інтенси-
вність викиду токсичної речовини в приміщенні; ( )irr −δ  – дельта-функція Дірака; r i= (xi,, 

yi, ,zi) – координати джерела викиду. 
Для розрахунку поля швидкості повітряного потоку в приміщенні робиться допу-

щення, що рух повітряного середовища в приміщенні - потенційний, тоді компоненти 
швидкості повітряного середовища визначаються співвідношеннями 
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Рівняння для визначення потенціалу має вигляд 
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Чисельне інтегрування рівняння (1) здійснюється на базі поперемінно-трикутної не-
явної різницевої схеми розщеплення. 

Для чисельного інтегрування рівняння для потенціалу швидкості використовується 
ідея «установлення рішення за часом», тобто інтегрується рівняння виду  
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де η  – фіктивний час. 
Для експрес прогнозу забруднення повітряного середовища у приміщенні розробле-

на двовимірна математична модель, яка базується на рівняннях  відривних течій нев’язкої 
рідини. В рамках цієї моделі використовується двовимірне рівняння переносу домішок. 
Наведені результати рішення задач. 

 
ОПТИМІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСНИХ ЗАХОДІВ ЗІ ЗНИЖЕННЯ НЕГАТИВНОГО 
ВПЛИВУ ЗАЛІЗНИЦЬ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА НАСЕЛЕННЯ 

 
Бойченко А.М., Яришкіна Л.О., Драбкина А.Х. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 

 
В работе проанализированы основные пути воздействия железной дороги на окружающую 

природную среду, а также предложены направления оптимизации действий для уменьшения нега-
тивного влияния. 

 
Забруднення навколишнього природного та антропогенного середовища викидами 

рухомих джерел залишається проблемою, актуальність якої має в умовах України тен-
денцію до зростання. Основні впливи залізниці на довкілля та населення пов'язані з шу-
мом, викидами, пилом, стоками вод, порушенням умов існування та шляхів міграції фауни 
та знищення флори у смузі землевідведення. Загалом, вплив магістральних доріг на до-
вкілля поширюється на відстань 2-3 км, в залежності від рельєфу, наявності штучних пе-
решкод та природних бар'єрів. У цій смузі проявляються прямі і непрямі зміни природних 
систем, показники забруднення компонентів довкілля внаслідок експлуатації транспорту 
перевищують коливання середньорічного фонового рівня. З метою зниження негативного 
впливу на довкілля та населення передбачене обов'язкове виконання захисних, відновлю-
вальних, охоронних та компенсаційних заходів. За нашими оцінками, комплексні заходи зі 
зниження впливу залізниці на довкілля та населення мають таку максимальну ефектив-
ність: протишумові - 40-60% зниження шуму; противібраційні - до 80% зниження вібрації; 
захист повітряного басейну - до 70% зниження розсіювання викидів та до 90% - запилю-
вання; захист ґрунтів - 80-90% зниження концентрації твердофазних випадінь, до 70% - 
аерозольних; захист поверхневих і підземних вод - 80% зниження забруднення вод; відно-
влення порушених екосистем - можливе повне відновлення біотопів та екосистемних лан-
цюгів, часткове - зовнішніх міграційних зв'язків. Проте навіть виконання всіх природо-
охоронних та санітарних заходів часто не забезпечує дотримання нормативних граничних 
обмежень у зоні житлової забудови. Резерви у вирішенні проблеми навантаження на до-
вкілля є у поліпшенні техніко-експлуатаційних якостей шляхів сполучення, вдосконаленні 
"екологічності" двигунів внутрішнього згоряння, зниженні шкідливих викидів при зго-
рянні пального, оптимізації вибору напрямів прокладання доріг. Практична реалізація за-
значених підходів також може бути кількісно оцінена. Так, капітальний ремонт знижує 
масштаби інтегрованого впливу на довкілля у 1,3-1,4 рази внаслідок усунення додаткового 
впливу незадовільних умов руху, підвищений ризик аварійності. Це ж стосується оптимі-
зації вибору напряму траси (збільшення радіусів вертикальних і горизонтальних кривих). 
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Виведення трас залізниць за межі населених пунктів (будівництво об'їздів), крім поліп-
шення умов проїзду, дозволяє знизити рівні шуму та емісії відпрацьованих газів у житло-
вій зоні у 1,5 і більше разів у залежності від конкретних умов. В умовах пересіченої міс-
цевості будівництво супроводжується переміщенням великих мас ґрунту, нерідко на знач-
ну відстань, втратами значних площ родючого шару, порушенням екосистем тощо. Як 
правило, баланс земляних робіт щодо обсягів ґрунту є від'ємним, тому його доводиться 
компенсувати кар'єрним ґрунтом.  

 
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД РЕГЕНЕРАЦИИ СЕРНОКИСЛЫХ ОТХОДОВ 

ОТРАБОТАННЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 
 

Васильева С.В., Бойченко А.Н., Резник Ю.А. (ДНУЖТ, г. Днепропетровск), 
Шевченко Л.В. (Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара) 
 
В Украине в результате образования большого количества токсичных отходов про-

блема экологической безопасности крайне актуальна. Свинцово-кислотные аккумуляторы, 
широко применяемые на железнодорожном транспорте, при выходе из строя представля-
ют значительную угрозу окружающей среде. При обезвреживании данного вида отходов 
решают две основные задачи: утилизация свинецсодержащих компонентов и отрабо-
танного электролита, представляющего собой сернокислый раствор. Прямой сброс ки-
слотного электролита в окружающую среду в необработанном виде, данная тенденция, к 
сожалению, в настоящее время имеет широкое распространение, приводит к серьезней-
шим экологическим последствиям. В частности, в наибольшей степени воздействию под-
вержена литосфера. Величина ущерба наносимого окружающей природной среде 1 тон-
ной электролита, в зависимости от типа территории подвергаемого экодеструктивному 
воздействию, составляет 1399,9–6999,9 грн. Для Донецкой области, при условии, что в год 
образуется 3514,10т отработанного аккумуляторного электролита, величина эколого-
экономического ущерба составляет 4,9млн.грн. если воздействию подвержены только 
земли промышленности и 24,5млн.грн. – для земель сельскохозяйственного назначения. 

На сегодняшний день для предотвращения отравления окружающей среды серной 
кислотой отработанный электролит проходит следующие стадии регенерации: осветление, 
фильтрация, нейтрализация щелочными реагентами. При использовании указанной схемы 
происходит нейтрализация аккумуляторной серной кислоты. Но при этом образуются 
жидкие отходы, которые содержат тяжелые металлы. А также при нейтрализации теряется 
дорогой продукт -серная кислота, которая могла быть повторно использована. 

В данном докладе  приведены результаты исследования способа регенерации элек-
тролита отработанных кислотных аккумуляторов, который мог бы стать приемлемой аль-
тернативой используемому в настоящее время методу нейтрализации щелочными реаген-
тами. Для регенерации предложен  метод электродиализа с использованием ионообмен-
ных мембран. 

Получены следующие результаты: 
- в результате применения разработанного способа полностью нейтрализуется та-

кой опасный отход как сернокислый электролит. Все выходные продукты имеют коммер-
ческую ценность. При этом воздействие на воздушную среду незначительны: в процессе 
регенерации 1 тонны электролита в атмосферный воздух выбрасывается 4,3·10-6 т серной 
кислоты; 

- по полученным экспериментальным данным, из 1 тонны отработанного электро-
лита могут быть получены 331,25 кг (0,331т) серной кислоты, очищенной от мешающих 
работе аккумулятора примесей, и 26-110кг (0,026-0,110 т) гипса. 

 



 214

ЕКОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ПРОЕКТУВАННЯ РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМ 
ВОДОВІДВЕДЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Васильєва С.В. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ),  
Мартиняк С.А. (Придніпровська залізниця) 

 
В работе рассмотрены подходы к проектированию распределенных схем очистки сточных 

вод железнодорожных предприятий. 
 
Висока водоємкість та відсутність досконалих схем очищення стічних вод характер-

ні для більшості підприємств залізничного транспорту. Світовий досвід показує, що од-
ним із перспективних напрямків економічно доцільного очищення стічних вод є проекту-
вання розподілених схем очищення стоків. Схема з потоками стічних вод, що оптимально 
розподілені у процесах очищення, дозволяє зменшити концентрацію забруднюючих речо-
вин до допустимої норми перед скиданням очищених стоків при мінімальних капітальних 
і експлуатаційних витратах. 

Відсутність вітчизняних досліджень і розробок у цій галузі, зумовлює актуальність 
питання створення вітчизняної методики проектування розподілених схем очищення стіч-
них вод промислових підприємств. У роботі пропонується методика, яка включає дві ста-
дії, концептуальну і оптимізаційну. Концептуальна стадія синтезу розподіленої схеми ка-
налізування стічних вод ґрунтується на використанні водного пінч-аналізу і термодинамі-
чного підходу. Конкретно була приділена увага створенню математичних моделей статики 
процесів очищення, що дають змогу врахувати зміни коефіцієнтів видалення процесів 
очищення під час пошуку оптимального розподілу потоків стічних вод у схемі, а також 
зміни витрат стічних вод у очисних процесах, інші специфічні параметри. 

Перерозподіл потоків стічних вод у процесах приводить до значних змін об'ємних 
витрат потоків і концентрації забруднюючих речовин у них, що впливає на заданий ефект 
очищення стічних вод. Існуючі методи проектування розподілених систем каналізування 
не враховують залежність ефективності технології очищення стічних вод по заданій за-
бруднюючій речовині від її початкової концентрації у стічних водах і їх витрати. З метою 
врахування фізико-хімічної природи процесів очищення, і, таким чином, підвищення точ-
ності розрахунків, на другій стадії процедури синтезу пропонується використовувати ма-
тематичні моделі процесів очищення. Вхідними змінними є витрати потоку, що обробля-
ється у процесів очищення, концентрація забруднювача і його характеристики, конструк-
ційні і технологічні параметри конкретної очисної установки. Вихідними змінними - 
ефект очищення стічних вод від забруднюючої речовини, параметри очисних процесів. 
Застосування математичних моделей процесів очищення у вигляді рівнянь статики проце-
сів для синтезу систем каналізування стічних вод промислових підприємств дозволяє вра-
хувати фактори специфічні для окремих методів очищення. 

Застосування комбінованого підходу з використанням математичних моделей проце-
сів очищення для проектування схем каналізації стічних вод дозволяє значно скоротити 
навантаження на процеси очищення. За допомогою розробленої методики було реконст-
руйовано системи очищення стоків локомотивних депо залізниць України. Розрахунки 
показують, що можливо зниження витрати стічних вод, що очищаються, до 70% у порів-
нянні з централізованим очищенням. 
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ОДЕРЖАННЯ СИНТЕЗ-ГАЗУ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕРМІЧНОЇ ПЕРЕРОБКИ ТВЕРДИХ 
ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 

 
Власюк І.І., Бойченко С.В. (Національний авіаційний університет, м. Київ) 

 
Разработана экологически чистая технология, на базе которой создаются модульные установки по 
переработке разнообразных отходов и мусора с получением водородсодержащего сырья или син-
тез-газ, который является ценным сырьем для большинства отраслей химической промышленно-

сти. 
 
Проблема твердих побутових відходів (ТПВ) надзвичайно актуальна, оскільки її 

розв’язання потребує забезпечення нормальної життєдіяльності населення, санітарного 
очищення міст, охорони навколишнього середовища і ресурсозбереження.  

В Україні утилізують лише близько 4% відходів. Решта залишаються “сирими” на 
звалищах. Це призводить до виникнення так званих кислотно-гудронних озер, які отрую-
ють довкілля та мешканців сіл, що розташовані біля сміттєзвалищ.  

Найпоширеніші види промислової переробки ТПВ - спалювання, ферментація, сор-
тування та їх різні комбінації. 

Використання методу термічної обробки відходів на сміттєспалювальних заводах 
дозволяє зменшити їх у три рази, але при спалюванні утворюються токсичні викиди в ат-
мосферу, забруднені стічні води, а отримані шлаки та зола стають більш токсичними, ніж 
ТПВ, і потребують подальшої спеціальної обробки. Так, після дослідження складу твер-
дих відходів сміттєспалювального заводу „Енергія” були зроблені висновки, що зола є ба-
гатокомпонентною системою, яка містить екологічні домішки, і її не можна використову-
вати без попередньої обробки. 

Найбільш перспективною є комплексна переробка побутових відходів, яка передба-
чає вилучення корисних компонентів із ТПВ з наступним похованням залишку на поліго-
нах. Це дозволить, по-перше, зменшити негативний вплив полігонів із захоронення ТПВ 
та шлаків, які утворюються в процесі спалювання відходів, на навколишнє природне сере-
довище та здоров'я людини, а по-друге, вилучити корисні компоненти з ТПВ. 

Дотепер немає єдиної системи регламентуючих документів для ТПВ та прирівняних 
до них відходів, не визначено ступеня і класу небезпеки ТПВ залежно від компонентів, що 
містяться в них.  

У липні 2002 р. Європарламент прийняв рішення розглядати біомасу з ТПВ і проми-
слових відходів як поновлюване джерело енергії. У світовій практиці використовують ме-
тод вогневого спалювання ТПВ.  

З п’яти способів перероблення відходів перспективи впровадження мають способи, 
які використовують технологічні процеси, абсолютно ізольовані від навколишнього сере-
довища, а це переробка в біоферментаторах для незначних обсягів у сільській місцевості 
та у високоенергетичних електропіролізаторах, які вирізняються високою виробничою по-
тужністю для застосування у мегаполісах.  

Електропіроліз же — безполуменевий спосіб переробки твердих відходів, і його пе-
ревага полягає насамперед у запобіганні забрудненню довкілля. Отримані після піролізу 
продукти легко зберігати й транспортувати, а обладнання для процесу піролізу не потре-
бує великих затрат енергії та й увесь процес у цілому менш затратний. 

Для вирішення проблеми переробки ТПВ розроблена екологічно чиста технологія, 
на базі якої створюються економічні модульні установки по переробці різноманітних від-
ходів і сміття з отриманням воденьвміщуючої сировини або синтез-газ, який є коштовною 
сировиною для більшості галузей хімічної промисловості. Використовуючи цю техноло-
гію можна переробляти майже будь-які побутові тверді і рідкі відходи, хімічні речовини, 
упаковочні матеріали, пластик, шини, резину, фарбу, розчинники, відпрацьовані масла і 
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нафтопродукти, бітуми та асфальтени,  будівельні відходи і багато іншого з отриманням 
енергоносіїв таких як: газ, пар, гаряча вода, рідке паливо, тверде паливо, смола, електро-
енергія. 

Суть технології полягає в комплексній термічній переробці відходів ізольовано від 
навколишнього середовища без надходження кисню з одночасним отриманням з них де-
шевої вуглеводневої сировини. Причому, відходи переробляються без викиду в навколи-
шнє середовище шкідливих елементів, і в той же час виробляються екологічні безпечні 
продукти для використання в побуті і на виробництві. 

Технологія передбачає компактне розміщення обладнання безпосередньо в межах 
населених пунктів і не потребує великих відстаней по транспортуванню сміття і відходів. 

Як відомо, при виникненні електричного розряду, на чому заснована дана техноло-
гія, у газах  виникає електропровідна зона між електродами, яка утворена плазмою, що є 
тим газовим середовищем з високою електропровідністю та низьким електричним опором 
у порівнянні з газами у звичайному стані.   

Порівняно з типовою камерою згоряння установки для спалювання відходів, камера 
реакції плазмового перетворення в два рази менше за розмірами. Процес перетворення ін-
дукованої плазми може обійтися без повітря і тому виробляє дуже чистий воденьвміщую-
чий газ, який альтернативно може бути використаний як початкова хімічна сировина. Од-
на з причин вибору процесу перетворення індукованої плазми для системи переробки від-
ходів і енергосистеми міської моделі – мінімізація використання і імпорту природного га-
зу. Передбачається, що процес перетворення індукованої плазми буде більш гнучким 
інструментом переробки для різних органічних відходів, які виробляються в процесі жит-
тєдіяльності міста. 

Електродуговий піролізатор для перероблення відходів, в якому реалізовано техно-
логію електропіролізу, складається з корпусу виконаного з конструкційної сталі та футе-
рованого всередині, шнекового пресу для подавання відходів, двох вугільних електродів, 
газової арматури для відведення вуглеводневої сировини, отриманої в результаті електро-
піролізу, електромагнітна арматура для видалення металевого розплаву, ванна розплавле-
ного металу, шлак. У результаті інтенсивного розкладання горючих складових утворю-
ються коксівний залишок і газ, що містить в основному водень і оксид вуглецю (ІІ). Міне-
ральна частина, що складається головним чином з силікатів і металів, плавиться і розділя-
ється на метал і шлак. Оксид заліза, що міститься в шлаку, вступає в реакцію з коксівним 
залишком, відновлюється до металу і утворює оксид вуглецю. 

Метал, що відновився, безперервно відділяється від шлаку. Отриманий розплав 
складається в основному із заліза, інших металів і кремнію. Розплав металу безперервно 
подається з реактора до мідного водоохолоджуваного кристалізатора. Склад цієї маси і 
кількість електроенергії, необхідної для її отримання, залежать від кількості і складу вихі-
дних матеріалів.  

Сплав з кристалізатора виходить у вигляді злитків або гранул, його використовують 
в металургійних і особливо конвертерних процесах. Спосіб розкладання відходів в печі 
електродуги має ряд переваг в порівнянні з поширеними способами знешкодження: цикл 
процесу замкнутий; процес є безвідходним; при переплавленні відходів повністю руйну-
ються всі органічні сполуки, знищується хвороботворна мікрофлора.  

В реакторі відбувається активна нейтралізація вологи в якості активного агента га-
зифікації вуглецю. Завдяки цьому підвищується енергетична цінність піролізного газу.  
Наявність в системі комплексу ендо- та екзотермічних реакцій вказує на те, що при пев-
них умовах процес може перебігати автогенно, тобто за рахунок звільнення внутрішньої 
енергії ТПВ 

Аналіз отриманих експериментальних та розрахункових даних показав, що одержані 
газові продукти переробки можуть використовуватися як замінник газового моторного 
палива після попередньої доочистки. Це пояснюється тим, що до складу горючої частини 
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продуктів переробки входить значна кількість негорючих компонентів, які є так званим 
баластом. Даний баласт не виділяє тепла при горіння, а лише збільшує густину газу. 

Дані гази містять значну кількість водню та оксиду вуглецю (ІІ), які після виділення 
можуть використовуватися як продукти синтезу рідких палив чи індивідуальних вуглево-
днів за схемами Фішера-Тропша. 

 
ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ ПРИ АВАРИЯХ 
 

Гунько О.Ю.  
(ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 

 
Рассматриваются трехмерные численные модели для прогноза загрязнения атмосферы в ус-

ловиях застройки. 
 
Аварії на хімічно небезпечних об’єктах можуть привести до суттєвого забруднення 

атмосфери. При аваріях в повітряне середовище потрапляють високотоксичні речовини. 
Прогноз забруднення атмосфери, розрахунок зон хімічного ураження є важливою задачею 
в галузі екологічної безпеки. У роботі розглядається створення технічних математичних 
моделей (technical models) для прогнозу хімічного забруднення повітряного середовища 
на промислових майданчиках хімічно небезпечних об’єктів при аваріях (розливи токсич-
них речовин, залпові викиди). Для математичного моделювання процесу переносу забруд-
нюючої речовини на промисловому майданчику після аварії  використовується тривимір-
не рівняння міграції домішок 
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де С – концентрація забруднюючої речовини; u, v, w – компоненти вектора швидкості по-
вітряного середовища; Sw  - швидкість осідання домішок; µ= (µх, µy, µz) – коефіцієнт тур-

булентної дифузії; Q – інтенсивність викиду токсичної речовини; ( )irr −δ  – дельта-

функція Дірака; ri= (xi,, yi, ,zi) – координати джерела викиду. 
Для розрахунку поля швидкості повітряного потоку на промисловому майданчику в 

умовах забудови, робиться допущення, що рух повітряного середовища - потенційне, тоді 
базовим рівнянням є рівняння Лапласа 
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де P  – потенціал швидкості. 
Чисельне інтегрування рівнянь моделі здійснюється на прямокутній різницевій сітці. 

Для чисельного інтегрування рівняння для потенціалу була застосована різницева схема 
на  п’ятиточковому шаблоні і різницева схема умовної апроксимації, метод Самарського 
А.А.. Для інтегрування рівняння міграції домішок  застосовувалася неявна поперемінно-
трикутна різницева схема. 

Приводяться результати розрахунків таких задач: аварійний розлив на грунт хімічно 
небезпечної речовини, залповий викид, аварійний розлив в піддон, розрив газоводу на те-
риторії підприємства. Наведені результати прогнозу забруднення атмосфери у випадку 
аварії, яка привела до часткового руйнування будівлі, а джерело забруднення знаходиться 
в цій будівлі (розглядався процес забруднення атмосфери при горінні ракетного палива). 
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПО ОБРАБОТКЕ И УТИЛИЗАЦИИ ОСАДКА СТОЧНИХ ВОД 
 

Долина Л.Ф., Бушина Т.Л. (ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 
 
Проблема обработки и использования (утилизации) осадков сточных вод приобре-

тает особый смысл, так как имеет не только экологическое, но и экономическое значение. 
Осадок сточных вод представляет собой водонасыщенную пластичную смесь, для хране-
ния которой необходимо создание специальных мест. На территории Украины в отвалах 
и хранилищах накоплено 50 млн. т осадков по сухому веществу, что при естественной 
влажности составляет около 5 млрд. т коммунальных отходов. Для их размещения из хо-
зяйственного оборота изъято более 10 тыс. га земли (в Донецкой обл. - более 500 га, Харь-
ковской - более 300 га). Суммарная площадь, занимаемая осадками всех сточных вод в 
2006 году в городе Днепропетровске составила 3484, 22 га. Компенсация за отвод земель 
под хранение осадков для различных регионов Украины колеблется от 2,5 до 100 тыс. дол-
ларов США за 1 га. Из этого следует, что проблема накопления осадков имеет не только 
природоохранное, но и экономическое значение. 

Нами разработан технологический комплекс по обработке осадка канализационных 
станций населенных пунктов и городов. 

Для обезвоживании осадков предлагается метод центрифугирования, при использо-
вании которого необходима тщательная предварительная подготовка-удаление волокни-
стых включений на решетках и отмывка осадка от песка на гидроциклонах, что значи-
тельно повысит эффективность работы оборудования и увеличит межремонтный период. 
Добавка в процессе центрифугирования катионактивного флокулянта в количестве до 6 
кг/т сухого вещества осадка, позволит, повысит эффективность задержания взвешенных 
веществ с 70-80 до 95-96% и увеличит содержание концентрации взвешенных веществ до 
25-27%, 

Известно несколько методов сжигания осадков сточных вод. Однако наибольшее 
развитие в настоящее время приобретает технология в псевдоожиженном слое. Эта тех-
нология обеспечивает высокую экологическую безопасность, относительную простоту в 
эксплуатации, надежность в работе благодаря отсутствию механических движущихся 
частей, что позволяет увеличить ресурс работ до 50 лет; возможность компактного раз-
мещения установок сжигания; эффективное сгорание осадка за счет высокой турбулент-
ности, температуры и времени сгорания; высокую эффективность очистки ДЬІМОВЬІХ га-
зов. 

Нормальный процесс горения в печах поддерживается за счет органической состав-
ляющей обезвоженного осадка, который в данном случае рассматривается как топливо. 
Содержание органической части в большинстве осадков колеблется от времени года и 
прочих условий и составляет порядка 40-50%. Горение осадка происходит при темпера-
туре 8500 С в течение 2-5 с. Осадок подается непосредственно в слой песка насосами через 
форсунки. В процессе сжигания осадка выделяется теплота, которая частично утилизиру-
ется для подогрева дутьевого воздуха, остальная ее часть используется для отопления по-
мещений станций и жилых близрасположенных кварталов. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЧИСТОТИ НАФТОПРОДУКТІВ 
 

Зеленько Ю.В., Тарасова Л.Д., Борщенко О.А. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 
В работе рассмотрены существующие методы проведения анализа эксплуатационных ха-

рактеристик нефтепродуктов. 
 
На даний час, коли кількість транспортних засобів постійно зростає, все більшого 

значення набуває контроль за якістю нафтопродуктів, які ввозяться на митну територію 
України та виробляються вітчизняними заводами. 

Всі нафтопродукти можна поділити на дві групи: нафтові палива та оливи. До наф-
тових палив відносять автомобільний та авіаційний бензин, реактивне та дизельне паливо, 
важке моторне, газотурбінне, суднове та пічне паливо. До олив відносять моторні, транс-
місійні, індустріальні та ізоляційні. В останні роки значна увага приділяється захисту на-
вколишнього середовища, у зв'язку з чим розробляються та випускаються більш вдоско-
налені, екологічно чисті види палива. Асортимент закордонних моторних олив постійно 
змінюється, що зумовлено підвищенням вимог до якості сучасних моторних мастил, змі-
ною їх складу, появою нових специфікацій на моторні оливи. Вимоги, які висуваються до 
нафтопродуктів - основного продукту нафтопереробних заводів можна віднести до чоти-
рьох основних груп: вимоги пов'язані з роботою двигуна, вимоги експлуатації, а також 
зумовлені необхідністю і можливістю масового виробництва та екологічні вимоги. 

Найбільш важливими експлуатаційними характеристиками бензинів є їх випаровува-
ність, що характеризується фракційним складом і тиском насичених пар, та детонаційна 
стійкість, що виражається октановим числом. Виходячи з екологічних вимог, необхідно 
контролювати вміст у бензинах ароматичних вуглеводнів, антидетонаторів, сірчистих 
сполук. Сучасні автомобільні бензини, як правило, являють собою суміші компонентів, 
що одержують під час різних технологічних процесів. У бензинах в залежності від вугле-
водневого складу сировини і технології одержання може міститися понад 200 індивідуа-
льних вуглеводнів різної будови, вміст яких, а також їх взаємодія між собою і визначає 
властивості бензину. 

Всі методи аналізу і контролю нафтопродуктів поділяють на три групи: стандартні 
методи лабораторної оцінки фізико-хімічних та експлуатаційних властивостей, а також 
вмісту в них деяких хімічних елементів; 

методи випробування на модельних установках та натуральних стендах; методи ви-
пробувань в стендових та експлуатаційних умовах. 

Лабораторні стандартні методи аналізу за кордоном публікуються у вигляді збірни-
ків. До найбільш популярних та розповсюджених відносять збірники випробувань та оці-
нки якості, які видаються американським товариством випробування матеріалів - ASTM, 
англійським нафтовим інститутом - IP, західнонімецьким товариством випробування ма-
теріалів - DIN, урядовими органами США - FTMS. 

Для попередньої оцінки експлуатаційних властивостей та контролю якості в процесі 
виробництва нафтопродуктів широко використовують оригінальні методи випробувань на 
спеціально розроблених модельних установках, а також стендові випробування в натура-
льних вузлах. 

Поряд зі стандартними методами визначення октанових чисел у даний час набули 
широкого поширення експрес-методи, засновані на застосуванні спектральних методів 
аналізу, у тому числі і спектральний аналіз в інфрачервоній області. 
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ЕНЕРГОПІДРОЗДІЛІВ ЗАЛІЗНИЦЬ 
ДЛЯ МЕЛІОРАЦІЇ ДЕГРАДОВАНИХ ҐРУНТІВ 

 
Ковтун Ю.В., Павленко З.О. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 

 
В работе предложено направление использования шлама водоподготовки, являющегося от-

ходом энергопредприятий железных дорог, для восстановления плодородия деградированных 
грунтов. 

 
Деградація ґрунтів України - наслідок ерозійних процесів у всіх їх проявах (водна, 

вітрова, іригаційна, пасовищна та агротехнічна); дегуміфікації із-за відсутності належних 
сівозмін, зокрема, впровадження монокультур; декальцинації (кислотна деградація); засо-
лення та осолонцювання (негативи зрошувальних систем і підтоплення ґрунтів) і аридиза-
ції, яка безпосередньо зв'язана з дегуміфікацією та агрофізичними чинниками. Зокрема, в 
потужній по потенціалу земельних ресурсів Полтавській області, яка має 2200,9 тис. га 
сільськогосподарських земель, в тому числі 1352,7 тис. га ріллі, деградовані ґрунти скла-
дають приблизно 800 тис. га, з них 320,3 тис. га відносяться до кислих ґрунтів і 488 тис. га 
- до солонцюватих. В цій ситуації актуальним є використання відходів виробництв в якос-
ті хімічних меліорантів і добрив для відновлення деградованих ґрунтів. Багатотоннажні 
відходи - шлами хімводопідготовки відносяться до 4 класу небезпеки і за хімічним скла-
дом являються ідеальною речовиною для розкислення ґрунтів. До теперішнього часу за-
стосування шламів хімводопідготовки стримувалося значним вмістом вологи в даному 
відході (~ 60 %). Впровадження сучасних технологій дозволяє вирішити вказану проблему 
і застосовувати шлам хімводопідготовки в якості меліоранту і добрива для підвищення 
родючості ґрунтів. Метою проведеної роботи було створення хімічних меліорантів і доб-
рив на основі відходів хімводопідготовки. При цьому вирішувалися наступні задачі: 

- відпрацювання екологічно безпечних технологій для отримання хімічних меліо-
рантів та добрив на основі відходів енергопідприємств залізниць; 

- дослідження розвитку сільськогосподарських культур на ґрунтах з додаванням 
шламу і комплексних добрив на основі шламу; 

- вивчення можливостей застосування шламу для різних типів ґрунтів і вплив на їх 
властивості. 

Меліорант для розкислювання ґрунтів отримували шляхом висушування шламу 
освітлення води енергопідприємств до вмісту вологи менше 10 %. Для меліорації солон-
цюватих ґрунтів була відпрацьована технологія отримання гіпсу як продукту нейтралізації 
шламом відпрацьованої сірчаної кислоти з наступним висушуванням гіпсу до вмісту воло-
ги 5 %. На основі шламу отримували комплексні добрива (шлам + мінеральне добриво, 
шлам + органічне добриво). В якості мінеральних добрив використовували аміачну селіт-
ру, суперфосфат, сульфат калію, а органічних добрив - пташиний послід, перегній, торф, 
компост, сидерати, зневоднений осад стічних вод з міських очисних споруд (кек).  

Внесення шламу поліпшує фізичні властивості ґрунту; розкислює ґрунт; збагачує мі-
кроелементами; позитивно змінює водний режим ґрунту; поліпшує структуру ґрунту порі-
вняно з контрольними зразками; сприяє більш ефективному використанню мінеральних й 
органічних добрив; знижує вміст важких металів і радіоактивність рослинної продукції; 
стимулює біологічні процеси в ґрунті. Крім того, це напрямок ефективного використання 
одного з найбільш вагових відходів енергопідрозділів залізниць, поводження з яким по-
требує значних витрат, а невірне поводження – до збитків залізниць внаслідок штрафів за 
порушення природоохоронного законодавства України. 

 



 221

ЗАЩИТА РЕК ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ МОСТОВ 
 

Кущ Н.Н., Гулицкая Л.В.  
(Белорусский национальный технический университет, г.Минск) 

 
In the paper the rivers pollution problem during construction and capital repairs of bridges is considered 

and the ways of its solution are proposed. 
 

Вода – незаменимое материальное условие жизни людей, основа всего живого на 
Земле. Во всем мире растет потребность в чистой пресной воде. К сожалению, растет и 
загрязнение рек в результате хозяйственной деятельности человека. Это результат чрез-
мерно рационалистического подхода к природе и низкой экологической культуры людей. 

При строительстве и капитальном ремонте мостов также нередко происходит за-
грязнения рек. Основными загрязняющими компонентами являются: 

- нефтепродукты в виде утечек горюче-смазочных материалов из строительных ма-
шин, механизмов и автомобилей; 

- лакокрасочные материалы и другие химические вещества, применяемые при про-
ведении строительных работ; 

- продукты коррозии и остатки краски при пескоструйной обработке стальных про-
летных строений; 

- промывочные воды из емкостей автобетоносмесителей и автосамосвалов; 
- строительный мусор; 
- бытовые отходы, особенно пластиковая тара. 
Причинами, порождающими вышеуказанные загрязнения, являются: 
- низкая общая и экологическая культура работников строительно-монтажных орга-

низаций; 
- неисправности гидросистем строительных машин, механизмов и автомобилей; 
- аварийные сбросы загрязняющих веществ; 
- отсутствие емкостей для сбора отходов, в том числе для отработанных смазочных 

материалов; 
- отсутствие надлежащего контроля над состоянием строительных площадок и про-

изводства строительно-монтажных работ со стороны местных органов охраны природы. 
В строительных проектах разделы, посвященные охране окружающей среды, как 

правило, малосодержательны и состоят в основном из ссылок на законодательные акты и 
нормативные документы. В проектах производства работ практически отсутствуют реко-
мендации по предотвращению загрязнения рек, тоже можно сказать и о генеральных пла-
нах стройплощадок.  

Для минимизации загрязнения речных вод при строительстве и капитальном ремон-
те мостов необходимо: 

- повышать экологическую культуру работников строительно-монтажных организа-
ций, для чего разработать специальную инструкцию по охране рек от загрязнения при 
строительстве и ремонте мостов; 

- усилить и сделать регулярным контроль за состоянием строительных площадок в 
течение всего срока проведения работ; 

- в проектах строительства и капитального ремонта мостов предусматривать техни-
ческие решения по предотвращению загрязнения рек (например, обвалование стройпло-
щадок, сбор загрязняющих жидкостей и материалов, устройство поплавковых загражде-
ний и т.д.). 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ И РАЗРАБОТКА 
РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РЕГЕНЕРАЦИИ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ  

 
Лещинская А.Л.,  Зеленько Ю.В. (ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 

 
Ежегодно на промышленных предприятиях разных отраслей экономики Украины 

образуется большое количество отработанных масел различных типов. Чаще всего масла 
относят к третьему классу токсичности, то есть к умеренно опасным. По количеству ма-
сел, которые производятся основными предприятиями нефтеперерабатывающей отрасли 
для народного хозяйства, железнодорожный транспорт вместе с флотом находится на вто-
ром месте (приблизительно 45–50 тыс. т в год). В процессе работы масло постепенно за-
грязняется разнообразными металлическими, минеральными и органическими примесями, 
подвергается термическому разложению вследствие взаимодействия с нагретыми частями 
оборудования, окислению под действием кислорода воздуха. На него действуют такие 
факторы окружающей среды, как давление, электрическое поле и естественное освеще-
ние. Как результат, отработанное масло полностью изменяет свои характеристики и ста-
новится очень густым илоподобным веществом черного или темно-коричневого цвета, 
густой смесью разного рода жидкостей с добавками твердых веществ – окислов металлов, 
продуктов износа.  

Использование такого вторичного сырья как отработанные масла, которая включает 
их сбор, хранение, очистку, регенерацию и возвращение в технологический процесс, пре-
допределено рядом экологических и экономических потребностей. Использование масел 
всегда связано с теми или иными изменениями физико-химических свойств, которые ли-
митируют срок их полезной эксплуатации. Но опыты показали, что в основном групповой 
химический состав масел изменяется в незначительной мере. Продукты физико-
химических превращений масел, а также вредные примеси, которые попадают извне и де-
лают масла непригодными для последующей работы, составляют лишь незначительную 
часть общей их массы и с помощью некоторых методов обработки могут быть удалены. 
После исключения загрязняющих веществ возобновляются первоначальные свойства ма-
сел и их можно использовать повторно в смеси со свежими маслами.  

Основными направлениями переработки отработанных масел является общая пере-
работка в смеси с нефтью на нефтеперерабатывающих заводах и целевая их переработка с 
получением компонентов масел (регенерация). Общую переработку отработанных масел в 
смеси с нефтью можно проводить на нефтеперерабатывающих заводах по полной техно-
логической схеме, количество масел, добавляющиеся при этом, не должно превышать 1 % 
от объема сырой нефти. Регенерация масел осуществляется или непрерывной их очисткой 
во время работы в циркуляционных системах промышленного оборудования и двигателей 
с помощью фильтрационных устройств и центрифуг, или возобновлением отработанных 
масел, которые сливаются из разнообразных агрегатов и оборудования, на маслорегенера-
ционных приборах, как правило, в стационарных условиях (специальные маслорегенера-
ционные станции, цеха, заводы).  Методы регенерации можно разделить на физические, 
физико-химические, химические и комбинированные. На практике наиболее распростра-
ненными являются комбинированные методы, которые в наибольшей мере обеспечивают 
качественную очистку отработанных масел. При выборе комбинации методов регенера-
ции необходимо учитывать характеристики продуктов старения отработанных масел, тре-
бования, предъявляемые к регенерируемым маслам, а также количество собранных масел. 
Необходимо четко представлять экологические последствия тех или других способов ре-
генерации и выбирать наиболее допустимые в данных условиях методы. Владея этими 
данными, можно определить, какие физико-химические свойства масла требуют исправ-
ления, и выбрать соответствующий способ его восстановления. 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ  ЗАХИСТУ АТМОСФЕРИ ВІД ЗАБРУДНЕНЯ  
У ВИПАДКУ АВАРІЙ З ХІМІЧНО НЕБЕЗПЕЧНИМИ РЕЧОВИНАМИ 

 

Лісняк В.М., Вишневська М.А., Солоха В.М. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 
Рассмотрена численная модель для оценки эффективности защиты атмосферы при миграции 

токсичных газов путем использования подачи нейтрализатора. 
 
При ліквідації аварій на транспорті або на хімічно небезпечних об’єктах використо-

вуються різноманітні методи. Так для нейтралізації токсичної речовин, що мігрує в атмо-
сфері використовують нейтралізуючі розчини. Як відомо, на цей час відсутні методи роз-
рахунку таких процесів нейтралізації, тому невідомо яка ефективність методу нейтраліза-
ції для цих або інших умов. Важливим є розробка методів прогнозу ефективності нейтра-
лізації, які б дозволяли удосконалити цей процес на базі обчислювального експерименту.  

Для розрахунку процесу нейтралізації потрібно розрахувати рух як токсичного газу в 
атмосфері, так і нейтралізатора. Для розрахунку міграції хмари токсичної речовини в ат-
мосфері використовується рівняння конвективно-дифузійного переносу домішок. Для три-
вимірних задач це рівняння має вигляд:  
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де С – концентрація забруднюючої речовини; wvu ,,  – компоненти вектора швидкості пові-
тряного середовища у декартовій системі координат Х, Y, Z. t  – час: це рівняння включає 
також процес переносу домішок за рахунок атмосферної дифузії. 

На базі цього рівняння виконується розрахунок переносу нейтралізатора.  
Для чисельного інтегрування рівнянь моделі застосовується прямокутна різницева 

сітка  та неявні різницеві схеми. 
Процес хімічної взаємодії «токсичний газ + нейтралізатор» реалізовано у окремій 

підпрограмі розробленої програми,  що дозволяє користувачу  застосувати розроблені мо-
делі для моделювання нейтралізації широкого спектру токсичних речовин. Розрахунок   за 
допомогою розробленої програми потребує 5 – 10 сек  комп’ютерного часу.  

В доповіді приводяться результати серії обчислювальних експериментів по ліквідації 
хмари аміаку, HCN, хлору що мігрують в атмосферу. Наведені результати дають можли-
вість оцінити ефективність процесу нейтралізації токсичної хмари коли нейтралізуючий 
розчин потрапляє в хмару з гелікоптера.  

 
ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ  ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА 
 

 Машихіна П.Б. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 

Предложены численные модели для оценки химического и теплового загрязнения атмосфе-
ры при авариях. 

 
Прогноз зон хімічного та теплового ураження у випадку аварій при транспортуванні 

небезпечних речовин є важливою задачею. Підвищення якості прогнозної інформації по-
требує розробки ефективних методів математичного моделювання. Існуючі методики про-
гнозу хімічного та теплового забруднення атмосфери  як правило не враховують рельєф 
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місцевості. Тому важливим завданням  є розробка таких методів прогнозу, які дозволяли б 
враховувати цей важливий фактор. 

Для моделювання теплового забруднення атмосфери з урахуванням рельєфу місце-
вості або при наявності будівель використовується рівняння енергії (для розрахунку кон-
вективного теплового забруднення повітряного середовища) та емпіричні моделі для про-
гнозу теплового ураження внаслідок випромінювання. Базове рівняння енергії має вид: 
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де Т – температура; а – коефіцієнт температуропровідності, u, v, w – компоненти швидко-
сті повітряної середи. 

При розрахунку  хімічного забруднення  атмосфери у випадку аварії та виділенні в 
атмосферу  токсичних газів   використовується наступне рівняння: 
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 ∂ ∂ϕ ∂ ∂ + µ + µ + ∑ δ −   ∂ ∂ ∂ ∂  

                (2) 

де ϕ  − концентрація токсичної речовини в одиниці об’єму повітря; , ,u v w – компоненти 

вектора швидкості вітру; ( ), ,x y zµ = µ µ µ  – коефіцієнти турбулентної дифузії; t  – час; σ  – 

коефіцієнт, який враховує хімічний розпад; ( ), ,i i i ir x y z=  – координати джерела викиду; iq  – 

потужність викиду в атмосферу; ( ) ( ),i jr r r rδ − δ −  – дельта функція Дирака. 

При вирішенні задачі робиться припущення, що течія повітряного потоку може бути 
розрахована на основі моделі потенційної течії. Розроблена методика розрахунку міграції 
важкого газу, на базі моделі ідеального газу. розроблена 2D модель, що базується на дво-
вимірному рівнянні переносу (2) та моделі відривних течій нев’язкої не стислої рідини, 
або на базі двовимірного рівняння потенціального руху. Для чисельного розрахунку вико-
ристовуються неявні різницеві схеми.      

Наведені результати рішення комплексу задач про забруднення атмосфери  при різ-
номанітних аварійних ситуаціях.  

 
ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ, 

ТЕХНОЛОГИИ УТИЛИЗАЦИИ ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛ 
 

Мирошкин В.А.,  Ворона Е.Н. (ГП ДОСЖТ, г. Днепропетровск) 
 

 
Variants of decline of negative influence on the environment of harmful matters during utilization 

of the worked railroad ties. To the improvement of ecological situation in the places of their processing 
on the examples of front-rank technologies of Western Europe and countries of SNG. 

 
В настоящие время на путевых машинных станциях и предприятиях Укрзализныци 

скопилось значительное количество старых деревянных шпал, при хранении которых в 
окружающую среду  попадают загрязняющие вещества. Улучшению экологической об-
становки в этих условиях может способствовать разработка рекомендаций и внедрение 
современных технологий безопасной утилизации таких шпал. 

В странах Западной Европы уделяется большое внимание вторичной переработке 
материалов. Европейская Ассоциация конвертирования пластмасс предлагает изготовлять 
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из шпал ДСП. При переработке старых ДСП и ДВП плиты измельчают, обрабатывают де-
реворазрушающими грибами и горячей щелочью, а затем прессуют с добавлением свя-
зующего вещества. 

Существуют и другие варианты снижения негативного воздействия на окружающую 
среду, но их применение связано с большими финансовыми затратами на исследования по 
измельчению шпал, вывоз и захоронение отходов, дальнейшую обработку  в биохимиче-
ских реакторах, локализацию источников загрязнения пленками или специальными мате-
риалами, хранение шпал в крытых ангарах или складах с вытяжкой загрязняющих токсич-
ных веществ и их дальнейшей очисткой. 

Ведущие технологии утилизации деревянных шпал. 
В настоящие время технологии термического обезвреживания для уничтожения ор-

ганических отходов, которыми являются отработанными и радикальными. Физико-
химические исследования показывают, что отходы, содержащие свыше 10 % углеводоро-
дов, целесообразно подвергать пиролизу, а менее – биологическому разложению. 

К наиболее известным зарубежным технологиям пиролиза твердых отходов отно-
сится метод Tarrax (США), заключающийся в проведении пиролиза с подачей нагретого 
воздуха до 1100 С̊. При температуре в зоне горения 1650 С̊ пиролизный газ содержит, 
около 62 % азота и имеет очень низкую теплоту сгорания (3-3.7 МДж/м³). Другой способ 
высокотемпературного пиролиза Purox (США) предусматривает применение для газифи-
кации предусматривает применение для газификации вместо воздуха кислорода, что по-
зволяет получать не разбавленный азотом газ с теплотой сгорания 11-13 МДж/м³. Оба 
способа предусматривают использование высоких температур для жидкого шлакоудале-
ния, способствующего переработке твердых отходов. Система рациональной замены 
шпал, разработанная американскими компаниями Conrail Koppers Industries, предусмат-
ривает  использование образующегося при сжигании старых шпал пара для обработки 
древесины и получения электроэнергии. 

Фирма из Германии «Эйзенманн» предлагает для сушки, газификации, пиролиза 
или сжигания различных отходов применение новых вращающихся барабанных редукто-
ров с пропускной способностью от 200 до 2000 кг/ч. 

Реакторы оснащены автоматизированными системами, обеспечивающими в широ-
ких пределах возможность регулирования процесса подачи кислорода в рабочее про-
странство. Предусмотрены также системы очистки отходящих газов в камерах сжигания. 

НПО «ЯрЭнергоМаш» (Россия) разработала проект установки для утилизации ста-
рых шпал производительностью 10 т в сутки с термическим разложением отходов мето-
дом высокотемпературного пиролиза. Для термического уничтожения твердых отходов. 
Она заключается в непрямом, двухступенчастом сжигании, включающем предварительное 
термическое разложение органической части исходного сырья, сжигание газообразных 
продуктов и дожиг коксового остатка. На основе этих разработок ОАО «Компания Сла-
вич» изготавливает установки экологически чистого уничтожения отходов «Эчуто 150-
02» и «Эчуто 150-ОЗ». Они расчитаны на локальную переработку ветоши, красок, резино-
технических изделий, пластмасс и др. Также по этой технологии могут уничтожаться ста-
рые деревянные шпалы. 

Интерес вызывает использование существующих на Украине угольных котельных 
для термического обезвреживания твердых замасленных отходов. Основная особенность 
конструкции угольных котлов малой мощности – отсутствие острого воздушного дутья 
для сжигания продуктов неполного горения в топке. 

Технологии биологического обезвреживания органических экотоксикантов основа-
ны на активации микрофлоры или внесении культур микроорганизмов при создании оп-
тимальной среды для их развития. Биотехнологии имеют ряд существенных недостатков. 
Биодеструкция достаточно медленный процесс. При гниении биомассы возникает вторич-
ное загрязнение окружающей среды из-за выделения аммиака, сероводорода и углекисло-
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го газа. Кроме того, в настоящее время нет достаточно устойчивых, жизнеспособных мик-
роорганизмов, способных расщеплять пропитанные маслами шпалы до безопасных мине-
ральных веществ. 

Варианты ликвидации, связанные с вывозом шпал на полигоны и свалки, реализаци-
ей их населению и применением в строительстве, непригодны, потому что вредны для 
здоровья людей и окружающей среды. 

 
ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ЕНЕРГОНОСІЇВ МЕТОДОМ 

ТЕРМІЧНОЇ ПЕРЕРОБКИ ПОЛІМЕРНИХ ВІДХОДІВ  
 

Нікітченко Ю.С., Вовк О.О., Запорожець О.І.  
(Національний Авіаційний Університет, м. Київ) 

 
Предложена технология переработки полимерных отходов в основе которой лежит метод низко-
температурного пиролиза – термическая деструкция шинных отходов без доступа кислорода. 

 
Відходи, які накопичувалися на звалищах впродовж тривало часу і продовжують 

утворюватися у значних об’ємах, являються «невичерпним» джерелом сировинного мате-
ріалу для отримання альтернативних енергоносіїв. Впровадження сучасних економічно 
обґрунтованих методів їх переробки дозволить вирішити екологічну проблему ліквідації 
звалищ і зменшення антропогенного навантаження на навколишнє середовище, а також 
стає перспективним сегментом розвитку економіки.  

Утилізація залишків життєдіяльності людини визнана важливою частиною політики 
енергозбереження України. Адже способи збереження енергії передбачають як впрова-
дження технологій, що збільшують ефективність використання традиційних енергоносіїв, 
так і диверсифікацію енергобалансу за рахунок використання альтернативних джерел.  

Тому ефективна енергозберігаюча політика – це запорука економічного зростання  
та стійкого розвитку країни в цілому. При цьому важливою умовою переходу держави до 
стійкого розвитку є скорочення витрат енергії, яку отримують із невідновлюваних джерел, 
та збільшення частки використання відновлюваних за рахунок впровадження енергооща-
дних технологій.    

Перспективним напрямком у сфері отримання альтернативних моторних палив є пе-
реробка відпрацьованих автомобільних шин. Зношена шина, яку вивезли на звалище чи 
залишили обабіч дороги, не має ніякої вартості. Локальне чи розсіяне накопичення непри-
датних до використання покришок тривалий час забруднює навколишнє середовище, а час 
їх біологічного розкладу визначити практично неможливо. Слугуючи ідеальним місцем 
для розмноження гризунів і комах, а також легкозаймистість полімерного матеріалу спри-
яють підвищенню екологічної небезпеки як для природи, так і для людини. Тому впрова-
дження відповідних технологій утилізації покришок не лише допоможе у вирішенні скла-
дної екологічної проблеми, а й забезпечить отримання різних видів альтернативного пали-
ва, в тому числі і моторного.  

Запропонована до розгляду технологія переробки полімерних відходів розроблена з 
урахуванням сучасних еколого – економічних вимог: безпечна для навколишнього сере-
довища та комерційно приваблива для інвесторів.   

В основі технології лежить метод низькотемпературного піролізу – термічна дестру-
кція шинних відходів без доступу кисню. Температура процесу не перевищує 500º С. При 
досягненні необхідних умов (Т та Р)  всередині герметичного реактору починають відбу-
ватися складні хімічні процеси розпаду на основні компоненти покришок, з яких вони ви-
готовлені, - а це в основному вуглеводневі. Система розділення та фільтрації паро-газової 
суміші забезпечує не лише повне відділення рідкої та газової фракції, а також високу чис-
тоту отримуваного газу.  
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Виробнича лінія вигідно відрізняється від подібних прототипів, а саме: 
- гарантує отримання максимальної кількості рідких та твердих продуктів піролізу,  
- рідкі вуглеводневі мають низький вміст сірки,  
- знижена енергоємність процесу,  
- мінімізовані викиди шкідливих речовин в атмосферу та утворення вторинних від-

ходів,  
- знижений ризик виникнення пожежі чи вибуху під час експлуатації виробничого 

комплексу,  
- отримані продукти мають комерційну якість та попит на ринку. 
Виробнича потужність переробного комплексу досягає 85-90% готових до викорис-

тання енергоносіїв: рідкі вуглеводневі (до 40%), газ (до 20%) та твердий вуглецевий зали-
шок - напівкокс (до 35%).  Решта 15-10% - це металічний корд та втрати.  

Сфера застосування отримуваних вторинних продуктів широка і охоплює всі основні 
сфери використання традиційних енергоносіїв.   

Теплотворна здатність піролізного газу не нижча 27 МДж/кг. Це дозволяє викорис-
товувати його не лише для потреб виробництва (адже комплекс знаходиться на самозабез-
печенні без залучання зовнішніх джерел енергопостачання), а й постачати до кінцевого 
споживача.  

Твердий залишок характеризується високим вмістом вуглецю, що дозволяє викорис-
товувати його в якості замінника природного вугілля чи його доповнювача. Він містить до 
80% карбону, сажі – 10-15% та сірки – 3%. Теплота згорання близько 29 МДж/кг. Застосо-
вують у вигляді паливних брикетів (для котельних, блойлерних), технічного вуглецю, як 
сорбент для фільтрації стічних вод промислових підприємств чи тверде пічне паливо.  

Серед отримуваних продуктів найвищу цінність має рідка фракція вуглеводневих. 
Цей продукт конденсації паро – газової суміші виступає   перспективним замінником наф-
тових палив, отриманих традиційним шляхом.  

Дослідження фізико – хімічних властивостей отримуваної рідини показало, що по-
вне співпадання властивостей рідкої фракції з властивостями відомих моторних палив 
відсутнє, але приближення до цих параметрів робить даний вторинний продукт перспек-
тивним у використанні як синтетичного моторного палива за умови додаткового хіміко- 
технологічного доведення до існуючих стандартів. Додаткова очистка піролізних вуглево-
дневих (наприклад, методом прямої гідрогенізації) сприятиме підвищенню екологічних 
якостей продукту. 

Отже, рідка вуглеводнева фракція  за своїми фізико-хімічними властивостями не 
лише наближена до існуючих,  а й перевершує їх по деяким показникам (наприклад, тем-
пература загустіння), що дозволяє використовувати її для підвищення якісних властивос-
тей традиційних моторних палив.  

Враховуючи екологічну, енергетичну та економічну складову отримання даного си-
нтетичного енергоносія, сьогодні та в найближчому майбутньому він залишатиметься 
цінним видом ненафтового палива.   

Загалом, для успішного вирішення проблеми вторинного використання та переробки 
як відпрацьованих транспортних покришок, так і других видів відходів в Україні необхід-
но розробити та прийняти комплекс заходів, що будуть спрямовані на регламентування 
порядку їх збору, зберігання та транспортування до пунктів по переробці. Відповідні за-
конодавчі акти повинні стимулювати збільшення об’ємної частки сортування та перероб-
ку відходів. Тим паче, що більшість розвинутих країн світу вже встигли не лише розроби-
ти низку відповідних регулюючих документів, а й мають успішний досвід їх впроваджен-
ня.   
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРИРОДЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
 

Пащенко Л.В., Потапенко В.И. (Донецкий институт железнодорожного транспорта) 
 

The work of railway transport is accompanied with considerable negative influence on ecology: the pollu-
tion of the territory with petroleum products, chemical loads and medical preparations, wastes, dust, ash, 

refuse. The protection of environment is the most important task for railway transport. 
 
Для будущего Украины важнейшей задачей является проблема экологической безо-

пасности ее населения и природной среды. Для Донецкого региона характерна самая 
большая в Украине и Европе экологическая нагрузка на биосферу в связи с деятельностью 
предприятий черной металлургии, электроэнергетики, топливной и химической промыш-
ленности, автомобильного и железнодорожного транспорта, сконцентрированных на от-
носительно небольшой территории. 

Функционирование железнодорожного транспорта сопровождается значительным 
негативным влиянием на жизнедеятельность экологических систем: загрязнение среды 
распылением химически вредных грузов, недостаточно хорошо очищенными сбросами, 
загрязнение территории нефтепродуктами, загрязнение экосистем химическими и биоло-
гическими препаратами – образование производственных отходов, шлама, пыли, котель-
ных шлаков, золы, мусора, замазучивание грунта, разделение среды обитания транспорт-
ными коммуникациями, создание высоких уровней шума, вибрации и электромагнитных 
полей, ионизирующие излучения при перевозке радиоактивных грузов и стройматериалов 
с повышенным уровнем радиации, ухудшение здоровья, рост травматизма и  гибели лю-
дей, нанесение большого материального ущерба. 

Краткосрочная экологическая опасность на железной дороге связана с аварийными 
ситуациями при перевозке опасных грузов. Происходит утечка, просыпание, повреждение 
тары или подвижного состава и затем серьезные аварии и катастрофы. Только в процессе 
грузовых перевозок теряется около 10 % груза из-за неисправности обшивки вагонов, пы-
ления грузов, перевозимых навалом в открытых вагонах, в результате различных аварий-
ных ситуаций.  

В результате выбросов от сжигания топлива происходит загрязнение воздуха. Вен-
тиляционные выбросы ремонтных цехов в случаях недостаточной очистки негативно 
влияют на качество воздушной среды. 

Сточные воды пунктов обработки грузовых вагонов включают в себя нефтепродукты, 
минеральные удобрения, химикаты, частицы строительных материалов и элементы смазки уз-
лов вагонов, взвешенные вещества и нефтепродукты, а также бактериальные загрязнения.  Все 
сточные воды перед сбросом в водные бассейны требуют серьезной и дорогостоящей очистки. 
Стоки дождевых и талых вод с территорий ремонтных производств, заправочных станций, топ-
ливных складов, мест стоянки транспорта также наносят ущерб природе. Эти стоки содержат 
жидкие нефтепродукты, остатки моющих, дезинфицирующих, антиобледенительных и про-
тивогололедных реагентов. Они практически не подвергаются предварительной очистке. Все 
это усваивается растениями и животными, а затем по пищевой цепи попадает в организм чело-
века, нанося ущерб здоровью. 

Все объекты железнодорожного транспорта потребляют значительное количество 
кислот, щелочей и других химикатов. Они используются для заливки аккумуляторов, при 
мойке самого подвижного состава, а также его узлов и деталей перед ремонтом, для лик-
видации накипи в котлах, для заливки ванн в электролитных цехах, при химчистке спец-
одежды. Отработанные химикаты периодически попадают в стоки, затем в сбросы, кото-
рые могут серьезно загрязнять водные бассейны.  
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ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ ПРИ МОЖЛИВИХ АВАРІЙНИХ РОЗЛИВАХ 
НЕБЕЗПЕЧНИХ РЕЧОВИН 

 
Романенко Є.П., Яришкіна Л.О., Бойченко А.М. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 

 
Изложен  подход к оценке экологического риска при авариях с опасными грузами при пе-

ревозке их железнодорожным транспортом. 
 
Господарська діяльність людини супроводжується дією небезпеки, як на неї, так і на 

навколишнє середовище. Під небезпекою вважають реально чи потенційно існуючу мож-
ливість негативного впливу, що може викликати зміну рівноваги складових компонентів 
із нанесенням їм шкоди (наприклад, погіршення стану, небажані динамічні чи структурні 
зрушення, тощо). Техногенні катастрофи, зумовлені, в першу чергу, значним нарощуван-
ням технічного потенціалу, надзвичайною складністю багатьох технологічних процесів із 
використанням сильнодіючих отруйних, радіоактивних та вибухонебезпечних речовин.  

Для запобігання можливої небезпеки важливим є прогноз розвитку подій, що відбу-
ваються при проведенні господарської діяльності людини з тим, щоб попередити можливу 
катастрофу, а у випадку виникнення надзвичайної ситуації ліквідувати її у мінімальні те-
рміни з мінімальними затратами. Не розглядаючи техногенного ризику, розглянемо вплив 
можливої надзвичайної ситуації на навколишнє природне середовище (проведемо оцінку 
екологічного ризику). 

Під оцінкою екологічного ризику будемо розуміти процес збору, організації та ана-
лізу інформації щодо оцінки імовірності небажаних впливів на живі організми, популяції 
або екосистеми. Вважається, що процес прийняття рішення відбувається в умовах неви-
значеності і що бажаність того чи іншого альтернативного результату залежить як від йо-
го імовірності, так і від його користі. Для оцінки екологічного ризику зручно користува-
тися методологією Агентства з охорони навколишнього середовища США (USEPA), згід-
но якої оцінка складається із стадії формулювання проблеми, стадії аналізу і стадії харак-
теристики ризику. 

На першій стадії визначаються джерела можливої небезпеки, тип небезпеки і сере-
довище, на яке вона діє. Визначаються об'єкти середовища, які повинні бути захищені. 
Будується концептуальна модель взаємозв'язків між небезпекою і об'єктами середовища. 

На другій стадії проводиться аналіз даних про взаємодію небезпеки і об'єктів сере-
довища: розглядаються кількісні характеристики небезпеки, її розподіл в часі та просторі, 
результати вимірів та спостережень, що відображають дію небезпеки на об'єкти. 

Третя, заключна стадія, присвячена оцінці і управлінню ризиком, під управлінням 
ризиком розуміють процес прийняття рішення, спрямованого на захист певних об'єктів 
навколишнього середовища. 

Для оцінки ризику широко використовуються детерміновані методи, які, як правило, 
визначають числове (детерміноване) значення, скажімо концентрації або дози, яке вважа-
ються допустимим для об'єкту, що потребує захисту. Натомість все більшого поширення 
набувають стохастичні (імовірнісні) методи оцінки. Для цих методів використовуються ті 
ж самі рівняння або оцінки, що і в детермінованих методах, але точкові значення парамет-
рів заміняються розподілами. Розподіли комбінуються математично, утворюючи розподіл, 
або діапазон ризиків для певних об'єктів уваги. Використовуючи розподіли ризиків можна 
краще використовувати інформацію про взаємодію небезпека - об'єкт уваги. Так, аналіз 
чутливості складових моделі може вказати на параметри небезпеки, які здійснюють найбі-
льший вплив на об'єкт уваги, але є неочевидними на перший погляд. Аналіз взаємозалеж-
ності складових дає змогу визначити малоймовірні сценарії розвитку надзвичайної ситуа-
ції з надзвичайно важкими наслідками. 
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Результати імовірнісної оцінки ризику дозволяють застосувати більш обґрунтовані 
рішення для управління ризиком, оскільки дають розподіл, який відображає імовірність 
дії небезпеки на певну частину об'єкта уваги, наприклад 1% популяції певних організмів 
має 10% ризик перевищення порогової концентрації шкідливої речовини у навколишньо-
му середовищі у випадку надзвичайній ситуації, натомість 10% організмів мають такий 
ризик лише 1%. Це дозволяє для прийняття рішення враховувати економічні, соціологічні 
і політичні аспекти проблеми. 

В доповіді розглянуті приклади оцінки екологічного ризику у випадку хімічного за-
бруднення при аваріях на залізницях. 

 
ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЗАБРУДНЕННЯ РІЧОК   

У ВИПАДКУ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

Савіна О.П. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 

Предложены математические модели для прогноза химического и бактериологического за-
грязнения рек. 

 
Аварії при розриві підводних трубопроводів, руйнуванні гідротехнічних споруд, що 

містять забруднюючі речовини, можуть привести до масштабного забруднення акваторії 
річок. У зв’язку з цим важливим питанням є прогноз динаміки забруднення річок у випад-
ку різноманітних аварійних ситуацій. У доповіді розглядається застосування математич-
них моделей для прогнозу рівня забруднення поверхневих вод при хімічному та бактеріо-
логічному забрудненні акваторії річки у випадку аварії або теракту. 

Для розрахунку поля швидкості водного потоку в руслі робиться припущення, що 
плин у руслі потенційний, тоді моделюючим рівнянням буде рівняння виду 
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де С – концентрація забруднювача у водному середовищі; u, v – компоненти вектора 
швидкості водного потоку; ( )tQ  - інтенсивність надходження  забруднювача в річку , t – 

час; xi, yi – координати місця витоку; ( ) ( )ii y-yx-x δδ  – дельта-функції Дірака; µ= (µх, µy) – 

коефіцієнти дифузії. 
Розроблена також 3D модель міграції забруднювача у річці на базі моделі потенцій-

ного руху рідини.  
На базі розробленого коду виконаний  прогноз забруднення р. Дніпро при можливій 

аварії, пов'язаній з надходженням аміаку, кислот  та інших речовин в акваторію річки, а 
також  у випадку руйнування гідротехнічної споруди, що містить промислові відходи. Та-
кож розглядається прогноз забруднення акваторії річки у випадку потрапляння біологіч-
ного забруднювача. Для моделювання цього процесу використовуються рівняння перено-
су домішки  та рівняння гідродинаміки нев’язких відривних течій ідеальної рідини. 

На базі цієї моделі виконаний прогноз бактеріологічного забруднення акваторії річ-
ки біля водозабору. 
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Розглянуто також розв’язок задачі про подання хлору в зону бактеріологічного за-
бруднення. Розв’язок задачі отримано за допомогою наведених рівнянь переносу домішки. 
Побудована математична модель дає можливість виконати експрес-прогноз процесу бак-
теріологічного забруднення та ліквідації зони забруднення у річці. 

Для чисельного інтегрування рівнянь моделі  використовуються неявні різницеві 
схеми. 

Наведені результати обчислювальних експериментів, що дозволяють виявити дина-
міку хімічного та бактеріологічного забруднення акваторії річці.  

 
ВИБІР ТИПУ КОАГУЛЯНТУ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ОЧИЩЕННЯ ВОДИ  

В СИСТЕМАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ 
 

Сидоришіна С.О., Новік В.Б. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 

Изложены результаты выбора модифицированного коагулянта для очистки поверхностных вод в 
системах железнодорожного водоснабжения. 

 
Метою дослідницької роботи є розробка технології одержання порошкоподібного 

коагулянту із української каолінової сировини та дослідження його властивостей в проце-
сах коагуляційного очищення води. Проблемою при виробництві A12(SО4)3 з каолінових 
глин є складність розділення алюмовмісного розчину та кремнеземистого шламу. Вироб-
ництво ж неочищеного A12(SО4)3 дозволяє уникнути цих труднощів. При цьому в отрима-
ному продукті міститься не відділений кремній, який служить джерелом активної кремні-
євої кислоти, що застосовується у практиці очищення води як флокулянт. 

Особливий інтерес з екологічної точки зору в плані недорогих процесів кондиціону-
вання поверхневих вод може представляти одержання коагулянтів на основі неочищеного 
сульфату алюмінію, модифікованого природними мінералами з сорбційними властивос-
тями, що в сукупності дозволяє на порядок зменшити витрати, як на реагенти, так і на 
процеси очищення забруднених малотоннажних водних систем у порівнянні з існуючими 
у світовій практиці методами і технологіями. У теперішній час на станціях очищення води 
для питних потреб залізниць України використовується або недостатньо очищений глино-
зем, або  алюмовмісна сировина, імпортного походження, що значно підвищує собівар-
тість продукту, але Україна багата на каолінову глину, яка містить А12О3, тому перспек-
тивним є використання власних родовищ каолінової сировини. В роботі запропонована 
технологія одержання неочищеного коагулянту на основі A12(SО4)3, який об'єднує в собі 
властивості сорбентів - коагулянтів. 

Розкладання каоліну здійснювали сульфатною кислотою при витратах менших ніж 
стехіометричні. Це проводилось для зменшення вмісту вільної кислоти у готовому проду-
кті. В результаті досліджень було встановлено, що при температурі 85°С, концентрації су-
льфатної кислоти 12,4%, дози кислоти від стехіометрії 0,75 вихід водорозчинного алюмі-
нію склав (перерахунок на оксид)  10,23%, SiО2 – 0,7%, вільної H2SO4 – 8,5%, SiО2, який 
утворюється в процесі розкладу, є водорозчинним. Методом ІЧ-спектроскопії було вста-
новлено, що в готовому продукті присутні групи, які характерні для гідролізованих алю-
мосилікатів. Гідролізовані алюмосилікати виявляють задовільні сорбційні властивості за 
рахунок наявності мінерально-матричної системи, в якій присутні колоїднодисперсні та 
золь-гелеві фази. Для підвищення ефективності дії коагулянту використовували обробку 
природними мінералами, зокрема – цеолітом Сокирницького родовища. Для зменшення 
вільної кислоти обробляли готовий продукт алюмінатом кальцію або оксидом титану (ІV).  

У докладі наведені дані щодо порівняльної характеристики очистки води р. Дніпро 
різними реагентами. 
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ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ПРОМИСЛОВОСТІ В 
ЯКОСТІ СОРБЕНТІВ НАФТОПРОДУКТІВ 

 
Сорока М.Л., Зеленько Ю.В., Яришкіна Л.О.  

(ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 
Рассмотрены подходы к оценке возможности использования отходов различных отраслей 

промышленности в качестве сорбентов аварийных и технологических проливов нефтепродуктов: 
качественный, количественный, комплексный. 

 
Одним із актуальних питань екологічної безпеки транспорту є запобігання та лікві-

дація забруднення навколишнього середовища нафтою та продуктами її переробки. Осно-
вним етапом ліквідаційних заходів є безпосередній збір пролитих нафтопродуктів. Найча-
стіше, іммобілізацію полютантів з різного роду поверхонь виконують за допомогою спе-
ціальних поглинальних матеріалів – сорбентів. 

З урахуванням масштабів, форм і специфіки аварійних емісій нафтопродуктів на за-
лізничному транспорті в якості поглиначів доцільно використовувати: 

• синтетичні сорбенти; 
• сорбенти та сорбційні композити на основі переробки промислових відходів; 
• продукти карбонізації сільськогосподарських відходів та їх композиції; 
• безпосередньо відходи промисловості в якості сорбентів.  
Формування бази матеріалів для ліквідації аварій з нафтопродуктами доцільно саме з 

сорбентів на основі відходів підприємств, особливо місцевої промисловості. В даному 
контексті, головним є шляхи та методи оцінки раціональності використання та сорбційної 
ефективності відходів.  

У докладі розглянуто підходи до оцінки можливості використання відходів промис-
ловості в якості сорбентів нафтопродуктів: якісний, кількісний, комплексний. 

Якісна оцінка реалізується порівняльним аналізом державних класифікаційних кодів 
відходу з еталонними значеннями. Ці значення враховують критерії екологічності, еконо-
мічності та практичності використання як самого відходу, так і сорбенту на його основі. 

В якості кількісної оцінки нами запропоновано аналіз емпіричних показників погли-
нальної здатності, гігроскопічності, дисперсності, собівартості сорбенту з відходів та 
зв’язків між ними. Результатом аналізу виступають значення, віднесені до максимально-
теоретично можливих за даних умов експлуатації сорбенту. 

Для реалізації комплексної оцінки було сформулювало показники динамічної витра-
ти та ефективної роботи відходу, як сорбціного матеріалу. Дані показники узагальнюють 
теоретичні та емпіричні дослідження процесу сорбції нафтопродуктів відходами різної 
природи. Морфології та дисперсності. 

Запропоновані вище критерії оцінки та методи їх аналізу дозволили сформувати ре-
комендації щодо ліквідаційних заходів та оцінити питомі витрати сорбенту для ліквідації 
розливів нафтопродуктів внаслідок транспортних аварій. 
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DETERMINATION OF STRUCTURE OF AIR FILLED HIGH-FLEXIBLE 
FLUOROSURFACTANT CONTAINING COATING BY IR-SPECTROSCOPY 

 
Spaska O.A.,  Novoselov E.F., Ivanov S.V. (National aviation university, department of 

chemistry and chemical technology) 
 

Методом ИК-спектроскопии с применением квантово-химических расчетов исследовано 
взаимодействие между компонентами защитного покрытия для предотвращения испарения угле-

водородных топлив в окружающую среду 
 

The losses from evaporation of liquid hydrocarbons in storage reservoirs reach up to 75-80 
% from all losses and lead to considerable contaminations of environment, therefore the prob-
lems of economy of energy resources and environment protection are very actual.  

One of perspective methods of that problem solving is the use of surface active substances 
(SAS) of various classes that can form a stable air filled coating as an effective means for pre-
vention of hydrocarbon liquids evaporation at their prolonged storage and enhance ecological 
safety.  

 We have explored an interaction between components which form coating by the method 
of IR-spectroscopy. The infra-red spectrums of individual components and coatings were re-
corded with an instrument Thermo Nicolet NEXUS. 

For assigning of IR-absorption bands of individual components and coatings there were 
computed theirs IR-spectrums by a quantum chemistry method with the use of software package 
Hiperchem. Attributing of absorption bands were executed to define vibrations of atoms in the 
molecules. 

It was shown, that between nonionogenic and fluorosurfactants are forming stable organic 
compounds due to hydrogen bonds, which are stabilized by the  polivinylic alcohol. 

We have developed a method of hydrocarbon liquids protection from evaporation at their 
long duration storage. After conducting a research for finding molecular structures, that can 
serve as a barrier for hydrocarbon liquids and establishing of links between the structure of 
molecules and their insulating power, was developed an optimum composition of components 
which is able ensure both best protection of fuel from evaporation and also is most long-standing 
and stable during the prolonged period .  

Fire safety, insulating power, efficiency of coating action at various temperature conditions 
were explored. 

Stability of coating was tested at application of its composition on the surface of hydrocar-
bon compounds - a  model mixture of gasolins and also of petrol A-95. Concentration of hydro-
carbons in the saturated vapors  in air above the coating was determined with gas-
chromatography method. 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ВИДАЛЕННЯ НІТРАТІВ ТА НІТРИТІВ  

З ПРИРОДНИХ ВОД З МЕТОЮ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ  
В СИСТЕМАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ 

 
Стекольщикова Ю.В., Яришкіна Л.О. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 

 
Представлены рекомендации по удалению нитратов и нитритов из подземных вод в систе-

мах железнодорожного водоснабжения. 
 
Водні ресурси будь-якої держави є одним зі стратегічних факторів, які забезпечують 

функціонування економіки, задоволення соціальних, культурно-естетичних і гігієнічних 
потреб населення. Прісна вода життєво необхідна для питних, санітарно-гігієнічних цілей, 
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промисловості, транспортних перевезень, сільського господарства й багатьох інших видів 
діяльності людини, а також для нормального існування навколишнього природного сере-
довища. 

Особливе значення питання охорони й раціонального використання прісних вод ма-
ють для України, яка по ступеню водозабезпеченості займає одне з останніх місць серед 
країн Європи, а з водоємності валового суспільного продукту випереджає їх. Тому її водні 
ресурси використовуються, а також і забруднюються в кілька разів інтенсивніше, ніж в 
інших країнах. 

Залізничний транспорт займає провідне місце в перевезенні вантажів і пасажирів у 
транспортній системі України. Питома вага залізниць у загальному обсязі перевезень ван-
тажів (без  трубопровідного транспорту) перевищує 80%, а в пасажирообороту - більше  
50%.  

У системі залізничного водопостачання велику роль має водопостачання з підземних 
джерел (70% загального обсягу забору води). У цей час на Україні відзначається різке по-
гіршення якості води в підземних джерелах, що приводить, у свою чергу, до погіршення 
якості води, що подається населенню й використовуваної для технологічних потреб галузі. 

В останні роки в підземних джерелах залізничного водопостачання значно 
збільшився вміст нітратів та нітритів. Відомо, що нітрати характеризуються досить широ-
ким спектром токсичної дії, впливаючи на організм на різних біорівнях. Універсальність 
токсичної дії обумовлена дією вільних радикалів NO. Токсична дія нітратів полягає у 
гіпоксії (кисневому голодуванні тканини), що розвивається внаслідок порушення транс-
порту кисню крові, а також у пригніченні активності ферментних систем, що беруть 
участь у процесах тканинного дихання. 

При збільшенні дії нітратів в організмі розвивається стан гіпоксії. Найбільше вира-
жений гепоксичний стан в таких тканинах організму, де відбувається інтенсивний поділ 
клітин, що зумовлює ембріотоксичну, тератогенну дію нітратів (нітритів). Окремо слід 
зупинитися на N-нітрозосполуках. N-нітрозосполуки – представники великої групи канце-
рогенних речовин. Вся група нітрозосполук поділяється на нітрозаміни і нітрозаміди. 

Нітрат-іони відновлюються в організмі людини до нітрит-іонів, які викликають за-
хворювання метилобеанемії (гемоглобін взаємодіє з NO2 і втрачає можливість переноси-
ти кисень). В кишковому тракті нітрити перетворюються в нітрозаміни – сильні 
канцерогенні агенти. 

У докладі розглянуто дві основні фізико-хімічні технології, що використовуються 
для видалення нітратів з води – іонообмін та зворотній осмос. Надані результаті визна-
чення ефективності та економічні показники застосування цих методів. 

 
СУЧАСНІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ У СФЕРІ 

НАФТОПРОДУКТОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

Степенко О.О., Черняк Л.М., Бойченко С.В.  
(Національний авіаційний університет, м. Київ 

 
Одним из этапов внедрения новейших энергосберегающих технологий является применение тур-
бодетандеров на газораспределительных системах  и  компрессорных станциях. Благодаря исполь-
зованию турбодетандеров для редуцирования топливного газа на КС можно получить около 10 

мВт генерирующих мощностей, которые смогут производить ежегодно 87,6 млн. кВт-год электро-
энергии. Следующим этапом энергосбережения является использование теплоутилизаторов в га-

зовой промышленности. 
 

За сучасних умов паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) у визначальній мірі забез-
печує функціонування всіх галузей економіки України. Особливо це стосується найваж-
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ливішої складової ПЕК — нафтогазової галузі, адже її частка у наповненні державного 
бюджету перевищує четверту частину. Тому саме паливна промисловість потребує пер-
шочергових реформ та впровадження енергоощадних технологій. Одним з кроків до впро-
вадження новітніх енергозберігаючих технологій є застосування турбодетандерів на газо-
розподільних системах (ГРС) та на компресорних станціях (КС). Якщо весь природний 
газ, який споживається в Україні, подавати через турбодетандери, то оціночно на ГРС мо-
жливо отримати понад 160 МВт генеруючих потужностей, що зможуть щорічно виробля-
ти понад 1,4 млрд. кВт-год електроенергії. Завдяки використанню турбодетандерів для 
редукування паливного газу на КС можливо одержати близько 10 мВт генеруючих потуж-
ностей, які зможуть виробляти щорічно 87,6 млн. кВт-год електроенергії. Наступним кро-
ком застосування енергозбереження є використання теплоутилізаторів в газовій промис-
ловості. Зважаючи на перспективи використання в газовій промисловості приводу, який 
базується на реалізації регенеративного робочого циклу, доцільний є створення установок 
для енергоутилізації із замкнутим робочим циклом на низькокиплячих робочих тіла 
(НРТ), які дають можливість ефективно утилізувати середньо- і низькопотенційні потоки 
теплоти. На основі такої схеми у ВАТ "Сумське НВО ім. М. В. Фрунзе" (далі ВАТ) впер-
ше у вітчизняній практиці створено експериментальну енергоутилізаційну установку 
УТГ-4П із замкнутим робочим циклом. Важливо також враховувати фактор енергозбере-
ження в нафтопереробній промисловості. Із урахуванням вищенаведених принципів спе-
ціалістами інституту ВАТ "Укрнафтохімпроект" було здійснено комплекс проектних робіт 
із реконструкції існуючих та будівництва нових трубчатих печей. Це дало змогу скороти-
ти об'єми споживання вуглеводневого палива та знизити викиди забруднюючих речовин у 
атмосферу.  

Невід’ємним фактором енергобезпеки держави є заходи проти несанкціонованого 
відбору нафти і нафтопродуктів з транспортних систем. Використання автоматизованих 
систем контролю за витіканням (відбором) на трубопроводах є найбільш пріоритетним, 
оскільки засобами автоматики можна оброблювати більшу кількість інформації у корот-
кий термін незалежно від часу і людського чинника.  

 
ТЕХНОГЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Ярышкина Л.А., Бойченко А.Н. (ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 
 

Наземный (железнодорожный и автомобильный) транспорт в промышленно разви-
тых странах является одной из ведущих отраслей, оказывающих существенное влияние на 
экономику и характеризующихся значительным воздействием на окружающую среду. 

Анализ экологических ситуаций, складывающихся в системе "транспорт-природа-
человек" свидетельствует об обострении экологических проблем в отрасли и усилении не-
гативных тенденций во многих звеньях транспортных технологий с точки зрения их влия-
ния на природу. Эти проблемы обусловлены опережающими темпами развития транспор-
та и особенностями его взаимодействия с объектами биосферы. Из факторов этого воздей-
ствия следует выделить наличие большого числа подвижных единиц, пространственную 
рассредоточенность стационарных источников выбросов, широкую номенклатуру грузов, 
замкнутость транспортной инфраструктуры и другие. Отдельного обсуждения требует 
проблема грузовых перевозок, в том числе и транспортных аварий, сопровождающиеся 
залповыми, масштабными эмиссиями токсических веществ (аммиака, хлора, кислот, неф-
тепродуктов и т.д.) в окружающую среду. Особым аспектом влияния транспорта на при-
роду являются также выбросы парниковых газов. 

Одной из ближайших задач многих европейских стран является необходимость вза-
имной интеграции их транспортных систем, при этом экологическая составляющая зани-
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мает значительную часть этой проблемы. В тоже время, нормативные требования к вы-
бросам и сбросам, к загрязнению почв, к подвижному составу, в особенности к вагонному 
парку, к ресурсо- и энергопотреблению, к экологическому состоянию магистралей, в том 
числе верхнего строения пути в различных европейских странах существенно различают-
ся. Значительно расходятся величины экологических ущербов при транспортировке опас-
ных грузов, системы учета, накопление и хранение отходов, а также уровни технологий их 
утилизации. В этих условиях особую актуальность приобретают формулировка и развитие 
подходов к созданию единых европейских систем экологического транспортного монито-
ринга, унификации технологий газо- и водоочистки, очистки почв, единой системы клас-
сификации отходов и т.д. Особенно большого внимания требуют разработки специальных 
систем слежения за состоянием опасных грузов во время перевозок, предотвращения 
транспортных аварий, технологий и техники для ликвидации их экологических последст-
вий. 

 
РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ  

В СИСТЕМАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

Ярышкина Л.А., Кротюк В.С., Розгон О.В. (ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 
 
В настоящее время интенсивно разрабатываются экологически более чистые и безо-

пасные методы обеззараживания воды, альтернативные хлорированию. Каждый метод 
обеззараживания обладает рядом положительных и отрицательных характеристик, поэто-
му развиваются комбинированные методы. Сочетание двух или более дезинфектантов по-
зволяет не только устранять присущие им недостатки, но и за счет возникновения синер-
гетических эффектов усиливать их антимикробное действие. Достижение высокой степе-
ни очистки воды от таких трудноудаляемых организмов, как вирусы, цисты простейшие, 
лямблии может быть достигнуто только в оптимизированном технологическом процессе, 
включающем коагуляцию, флокуляцию, фильтрование, обеззараживание. Однако ни один 
химический дезинфектант или их группа не могут быть универсальными для всех случаев, 
так как для каждого конкретного объекта необходимо учитывать всю совокупность 
влияющих факторов: химический состав воды, определенную степень обеззараживания, 
экологические последствия и возможное влияние на здоровье человека. Окончательно 
оценить выбранный метод обеззараживания возможно только после проведения испыта-
ний в естественных условиях с определением возможных побочных продуктов реакции и 
определением минимальных доз дезинфектантов или их качественных (количественных) 
сочетаний, сводящих риск их вредного воздействия на человека и окружающую среду до 
минимума. 

Выбор конкретного метода в каждом случае основывается на комплексном анализе 
предлагаемого решения с технико-эксплуатационной и экономической точек зрения. Ос-
новное внимание при этом уделяется обеспечению надежного и непрерывного обеззара-
живания воды. В таблице представлены укрупненные технико-экономические показатели 
разных методов обеззараживания воды для станций различной производительности.  

Таблица  
Стоимость, USD, при производительности,  

тыс. м3/сут Вид обработки 
4 20 40 400 

Хлорирование 8,2 5 4,2 3,5 
Хлорирование + дехлорирование 11,5 7 5 4,5 
Озонирование 42,5 23,2 20,7 15,7 
УФ-обработка 4,5 3,5 3,2 3 
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Для повышения эпидемиологической безопасности воды на протяжении всего цикла ее 
обработки и для усиления эффективности обеззараживания вообще наиболее перспективным 
для очистных станций, которые используют поверхностные воды является использования ком-
бинированного метода УФ-облучение + хлорирование, как с точки зрения его бактерицидной 
эффективности, так и с точки зрения технологичности процесса (относительно невысокие ка-
питальные и эксплуатационные затраты). Эти методы рекомендованы нами для внедрения при 
реконструкции очистных станций Приднепровской и Львовской железных дорог. Хлорирование 
можно вести с использованием гипохлорита натрия как в виде товарного продукта так и полу-
ченного с помощью электролизных установок. 

В докладе приведена оптимальная схема обеззараживания воды поверхностных источни-
ков для систем железнодорожного водоснабжения. 
 

ВИВЧЕННЯ УМОВ УТВОРЕННЯ ТА СКИДУ У ПОВЕРХНЕВІ ВОДИ СТОКІВ 
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 

 
Яришкіна Л.О., Матвієвський В.В. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 

 
Проведен анализ ситуации с образованием сточных вод на машиностроительном предпри-

ятии, а также предложены эффективные методы доочистки стоков перед их сбросом в поверхно-
стные водные объекты. 

 
Склад підприємств машинобудівної галузі м. Дніпропетровська включає в себе під-

приємства з повним та неповним технологічним циклами, серед яких лідером за кількіс-
ним та якісним складом продукції,  яка виробляється, являється виробниче об'єднання 
"Південний машинобудівний завод" (ВО ПМЗ). Об'єктом дослідження даної роботи є ви-
вчення характеру утворення стічних вод в різних технологічних процесах, використаних 
на ВО ПМЗ, та умов їх скидання у поверхневі води. ВО ПМЗ має у своєму складі велику 
кількість структурних підрозділів, серед яких основними є заготівельні цехи, цехи лиття 
(сталевого, чавунного, кольорового), ковально-пресові, механічні, фарбувальні, цехи галь-
ванічно-хімічних покриттів, збирально-зварювальні, інструментальні, термічні, переробки 
пластмас, деревооброблювальні. Крім того, на основній території заводу розташовані та-
кож допоміжні цехи: автотранспортний, залізничний, ремонтно-будівельний, типографія, 
промислова база, ТЕЦ підприємства. В кожній ланці виробництва використовується знач-
на кількість води. Із загальної кількості стічних вод машинобудівних підприємств близько 
75% складають стічні води, що вміщують механічні забруднення; олія і нафтопродукти 
містяться в 20% води, хімічні забруднення присутні в 5% стоків. У загальному споживанні 
води ВО ПМЗ на долю гальванічного виробництва припадає близько 50 %. З цієї кількості 
80% води витрачається на промивання деталей. У гальванічному виробництві тільки 25 - 
50% металу йде на утворення покриття, а інша кількість виноситься з промивними вода-
ми. Стоки від гальванічних і травильних відділень складають до 50% загального стоку ма-
шинобудівного підприємства. Стічні води травильних відділень і гальванічних цехів ма-
шинобудівного заводу утворюють рідкі відходи (неорганічні кислоти та їхні солі, луги, 
СПАР) та неорганічні солі важких металів - хрому, цинку, нікелю, міді та ін., найбільш 
шкідливі в санітарному відношенні. Лімітуючі ознаки шкідливості цих речовин у водних 
об'єктах 1 категорії-органолептичні, загально-санітарні та санітарно - токсикологічні. ВО 
ПМЗ скидає свої стічні води в р. М. Сура - один із багатьох притоків ріки Дніпро. Об'єм 
скиду складає декілька млн. м3/рік. Фонові концентрації забруднюючих речовин в p. M. 
Сура перевищують комунально-господарчі гранично допустимі концентрації за сухим за-
лишком, нафтопродуктами, завислими речовинами, хлором, азотом, нітратами, цинком, 
залізом.  В результаті багаторічного накопичення великої кількості шкідливих речовин, 
що скидаються, режим її наблизився до застійного озерного, з перетворенням у посушливі 
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роки у відстійник стічних вод з можливим порушенням хімічного та мінерального балан-
су, пригнічуванням процесів життєдіяльності водних організмів, уповільненнями процесів 
самоочищення. Знешкодження стічних вод виконується на заводській станції нейтраліза-
ції реагентним методом. До складу очисних споруд входять: пультова лабораторія, реаге-
нтне господарство, фільтрувальний зал з фільтр-пресами, системи ємностей, розташова-
них на майданчику та під землею. Проаналізувавши схему роботи заводської станції нейт-
ралізації, було встановлено ряд недоліків, які знижують загальну ефективність очищення: 
станція не розрахована на роботу у гнучкому режимі подачі стічних вод (вона розрахована 
на високі витрати стоків); застосовуване устаткування застаріле, його робота майже не ав-
томатизована; станція займає велику площу, що, в свою чергу, вимагає значних зусиль для 
її належного утримування в робочому стані; стічні води на станцію подаються з різних 
цехів і мають різну концентрацію шкідливих речовин, а кількість реагентів використову-
ється для усередненого їх вмісту; сучасні засоби усереднення концентрацій речовин у сті-
чних водах, змішування їх з реагентами не використовуються. Був виконаний розрахунок 
гранично допустимого скиду стічних вод після очищення на заводській станції нейтралі-
зації за нормативною методикою. Отримані дані показали, що за вмістом зважених речо-
вин (у 1,9 разів), нафтопродуктів (у 1,6 разів), хрому (у 1,5 рази), міді (у 2,2 рази), синте-
тичних поверхнево-активних речовин ( у 1,5 рази) фактичні скиди перевищують гранично 
допустимі. Такі "умовно чисті" стічні потрапляють до р. М.Сура. За опрацьованими літе-
ратурними джерелами була встановлена можливість використання у якості ефективного 
методу доочищення стічної води сорбційного методу з використанням природних сорбен-
тів, наприклад, бетоніту, волостоніту, каолініту, вермикуліту, інших. 
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МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО І ТЕХНОЛОГІЯ МАТЕРІАЛІВ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ 
 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РЕЛЬСОВОЙ СТАЛИ 
 

Быковских С.В., Тищенко В.А., Быковских П.С. (ООО НПО «АПЕКС») 
 
Microalloying rail became the master alloy of the developed composition it makes it possible to en-

sure the regulated depth of the hardened layer of head rails with the assigned complex of mechanical 
characteristics. 

 
Повышение комплекса служебных характеристик рельсовой стали позволит значи-

тельно снизить эксплуатационные затраты на железнодорожном транспорте и себестои-
мость перевозок. Однако разработка новых сложнолегированных марок стали с заданным 
комплексом механических характеристик и соответствующих технологий их обработки 
требуют значительных финансовых и временных затрат, применение же больших коли-
честв дорогостоящих легирующих элементов в стали не всегда оправдывает соотношение 
цена – качество продукции. Контролируемая прокатка требует управляемого регулирова-
ния и достоверных методов измерения температуры металла в процессе его деформации 
или, как альтернативу, адекватного математического моделирования, позволяющего рас-
считать температурные поля деформируемого металла с необходимой точностью. 

Применение микролегирующих добавок для повышения комплекса механических 
характеристик рельсовой стали наиболее рационально и эффективно, так как при малых 
затратах на материалы достигается измельчение зеренной структуры проката и получение 
гарантированно высокого комплекса механических прочностных, пластических характе-
ристик и ударной вязкости. При этом применение оптимизированных составов комплекс-
ных лигатур при термической обработке обеспечивает стабильное соотношение между 
закаленной частью головки рельсы и ее вязкой сердцевиной, что в свою очередь в услови-
ях конкретного производства способствует повышению циклической и статической тре-
щиностойкости, а также износостойкости рельсов. 

ООО НПО «АПЕКС» разработаны составы лигатур, оборудование и технология для 
микролегирования рельсовых, рессорно-пружинных и среднеуглеродистых конструкци-
онных сталей, работающих в условиях интенсивного ударно-абразивного и абразивного 
изнашивания. 

Экспериментальное определение фактических температурных полей на образцах 
проката и соответствующие металлографические исследования получаемых структур в 
процессе термообработки по сечению образца позволили установить зависимости между 
составом лигатур, глубиной закаленного слоя и параметрами структуры.  

Экспериментальные исследования были проведены как для сталей разного состава и 
назначения, так и при использовании различных охлаждающих сред. 

Уточнение теплофизических характеристик образующихся структур в процессе на-
грева и охлаждения металла проводили с использованием численных методов, основан-
ных на решении инверсных задач. На основании полученных результатов была разработа-
на математическая модель, позволяющая с высокой точностью моделировать процессы 
термической обработки изделий в реальном масштабе времени. Проведенные испытания 
механических характеристик опытных сталей подтвердили стабильно высокий комплекс 
свойств в выбранном интервале варьирования микродобавок. 

Для дальнейшей промышленной апробации сталей разработанного состава в услови-
ях интенсивного изнашивания, в частности для тяжелых условий работы на песчаных и 
каменистых почвах и в шламовых центробежных насосах, в течение ряда лет проводили 
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ресурсные приемочные испытания, которые показали повышение надежности и долговеч-
ности изделий из микролегированной стали в сравнении с изделиями из стали 65Г в 2,8 – 
5 раз, при этом были полностью исключены поломки изделий. 

 
ВПЛИВ КІЛЬКОСТІ ВУГЛЕЦЮ В СТАЛІ НА ФОРМУВАННЯ УШКОДЖЕНЬ ПРИ 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІС 
 

Вакуленко І.О. (ДНУЗТ, Дніпропетровськ) 
 
Увеличение содержания углерода до максимальных значений в пределах марочного состава 

углеродистых сталей, используемых для изготовления железнодорожных колес и бандажей, по-
вышает вероятность формирования структур по сдвиговому механизму после завершения процес-

са торможения подвижного состава. 
 
В процесі експлуатації залізничні колеса і бандажі піддаються достатньо чисельним 

різноманітним навантаженням. Окремо необхідно відзначити вплив підвищення темпера-
тури на структуру і зв’язаний з нею комплекс властивостей в приповерхневому прошарку 
металу (від поверхні кочення) колеса при гальмуванні рухомого складу. Виділення знач-
ної щільності енергії від взаємодії колеса з рейкою і гальмівними елементами супрово-
джується швидким розігрівом металу до температур, які можуть перебільшити температу-
ри фазових перетворень. При цьому, неодночасний початок процесу гальмування для різ-
них колісних пар буде приводити до різного ступеня розігріву. Дуже великого значення 
при цьому набувають температура і швидкість розігріву металу, що визначає градієнт 
структурних змін і зв’язаний з ним рівень виникаючих внутрішніх напружень в ободі ко-
леса. 

З іншого боку відомо, що критична температура фазових перетворень 3Ac  з підви-

щенням вуглецю в сталі знижується. От же на підставі того, що кількість вуглецю в сталі 
змінюється в межах марочного складу, 3Ac  буде різною для однієї марки. На підставі цьо-

го, оцінка впливу кількості вуглецю в колісній сталі, при однакових умовах розігріву, на 
розвиток процесів структурних перетворень має визначене значення . Для виготовлення 
залізничних коліс використовується вуглецева сталь з коливанням вуглецю в межах маро-
чного складу від 0,55 до 0,65 %. Температура закінчення формування повністю аустеніт-
ної структури буде змінюватися, при цьому різниця може досягти значень більше 20º. Та-
ким чином, при збільшенні вуглецю в сталі досягаються умови зростання вірогідності ро-
зігріву металу до температур вище критичного значення 3Ac . На скільки це являється не-

безпечним, з точки зору формування ушкоджень при експлуатації залізничних коліс, може 
бути визначено із аналізу структурних перетворень в металі колеса при нагріві і охоло-
дженні. В сталі з мінімальним вмістом вуглецю, за рахунок підвищеного значення темпе-
ратури 3Ac  при фіксованому розігріві, формується структура з визначеним співвідношен-

ням між структурно вільним феритом і аустенітом. В сталі з максимальним вмістом вуг-
лецю (0,65 %С) об’ємна частка фериту, за стехіометрією, буде складати значення на рівні 
19 %, в той час, як для сталі з 0,55 %С наведена характеристика буде значно більшою: 
30…34 %. Таким чином, після закінчення процесу гальмування, достатньо висока швид-
кість охолодження (тепловідвід у глибинні, більш холодні об’єми металу ободу) може 
привести до розвитку процесів структурних перетворень за механізмом зсуву. На підставі 
цього, в сталі з підвищеним вмістом вуглецю об’ємна частка аустеніту (до 80 % від зага-
льного об’єму) може перетворитися у мартенсит з різним ступенем відпуску. В сталі з ни-
зьким вмістом вуглецю кількість мартенситної фази буде меншою. Як що додатково ура-
хувати залежність температури 3Ac  від кількості вуглецю, то різниця в об’ємних частках 
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мартенситу ще у більший ступені зросте. Таким чином, залізничні колеса, які виготовлені 
із сталі з максимальним вмістом вуглецю, в межах марочного складу, при однакових умо-
вах експлуатації повинні мати підвищену вірогідність формування ушкоджень по поверх-
ні кочення. 

 
ВПЛИВ НЕМЕТАЛЕВИХ ВКЛЮЧЕНЬ НА РОЗВИТОК ПРОЦЕСІВ ВТОМЛЕННЯ 

ВУГЛЕЦЕВИХ СТАЛЕЙ 
 

Вакуленко І.О. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 

Даётся объяснение влияния неметаллических включений на процессы зарождения субмик-
ротрещин при эксплуатации железнодорожных колёс. 

 
В сучасних умовах неухильне зростання швидкості руху, з одночасним збільшенням 

навантаження на вісь колісної пари, вимагають розробки пропозицій по підвищенню без-
пеки експлуатації залізничного транспорту. Враховуючи,що одним із навантажених опор-
них елементів рухомого складу вважається залізничне колесо, аналіз розвитку процесів 
структурних перетворень при експлуатації являється актуальним питанням. 

Складна схема навантаження залізничного колеса ілюструє впливання визначеної кі-
лькості різноманітних чинників, які обумовлюють надійність експлуатації колеса, його 
ресурс роботи. В порівнянні із статичними навантаженнями, які у більшості випадків ура-
ховуються умовами експлуатації, циклічнозмінюючися навпаки,частіше мають випадко-
вий характер, на підставі чого являються значно небезпечнішими. Зародження тріщини 
втоми залежить як від структурного стану металу колеса, так і від кількості, природи по-
ходження, дисперсності, розташування та ін. неметалевих включень. 

Остаточною операцією виготовлення залізничного колеса являється термічна зміц-
нююча обробка, яка складається із низки етапів при яких послідовний розвиток структур-
них перетворень обумовлює досягнення необхідного комплексу властивостей. Так, після 
нагріву до температур аустенітного стану, прискорене охолодження ободу супроводжу-
ється не тільки подрібненням структурних складових, але і, за рахунок виникнення граді-
єнта температур від поверхневих прошарків до серединних, формуванням потрібного рів-
ня остаточних напружень стискування. Враховуючи, що підвищений рівень твердості ме-
талу пропорційний рівню внутрішніх напружень, термічне зміцнення буде супроводжува-
тися одночасним зростанням міцності сталі і величини напружень на поверхнях розподілу 
неметалеве включення-матриця. На підставі цього, необхідно ураховувати виникнення 
додаткового фактору, який буде сприяти окрихненню металу колеса. 

Невиконання вимог нормативно-технічної документації на залізничне колесо по не-
металевим включенням, або по структурному стану може бути причиною передчасного 
вилучення колеса із експлуатації. Одним із найбільш розповсюджених ушкоджень,за яким 
вилучають колеса являється формування вищербин по поверхні кочення за розмірами, які 
перебільшують припустимі обмеження. На основі дослідження умов формування ушко-
джень в колесі визначено, що у випадках відсутності відхилень за умовами експлуатації, 
зростання концентрації напружень навколо неметалевих включень (зменшення відстані 
включення від поверхні кочення за рахунок зношування металу, обточування колеса при 
відновленні геометричних параметрів) являється основним чинником зародження тріщи-
ни. Найбільш вірогіднішим місцем зародження мікротріщини вважається міжфазова пове-
рхня неметалеве включення-матриця металу. Природа включень також має визначене 
впливання на процеси руйнування залізничних коліс. Вважається, що чим більша різниця 
між фізико-механічними властивостями неметалевого включення і метала колеса, тим бі-
льшу небезпеку воно становить. Таким чином, одночасний збіг обставин, коли незначні 
відхилення щодо обмежень по неметалевим включенням, структурному стану металу, при 
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виникненні нештатних ситуацій в процесі експлуатації колеса стають причиною форму-
вання осередків руйнування в його елементах. 

 
ОЦІНКА ПОВЕДІНКИ МЕТАЛУ ПРИ ЦИКЛІЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ ВІД 

МОМЕНТУ ФОРМУВАННЯ ТРІЩИНИ 
 

Вакуленко І.О., Грищенко М.А.  
(ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 

 
В работе рассматриваются вопросы по влиянию процессов деформационного упрочнения и 

аннигиляции накапливаемых дефектов кристаллического строения при циклическом нагружении 
углеродистых сталей, используемых для изготовления железнодорожных колес. 

 
Аналіз схем навантаження елементів рухомого складу показує, що залізничні колеса 

і бандажі працюють у дуже складних умовах. Циклічна зміна як величини виникаючих 
напружень , так і напрямку їх орієнтації супроводжуються неухильним накопиченням де-
фектів кристалічної будови. Відомо, що ступінь накопичення обернених ушкоджень, які 
можуть бути перетворені у необернені, їх розташування по фазовим складовим вуглеце-
вих сталей, в значній ступені обумовлені співвідношенням між двома конкуруючими про-
цесами : деформаційного зміцнення і анігіляцією дефектів кристалічної будови. З іншого 
боку, розвиток процесів деформаційного зміцнення в значній ступені залежить від морфо-
логії карбідної складової мікроструктури, участі її на різних етапах в пластичному дефор-
муванні. В наслідок цього, буде спостерігатися зміна швидкості накопичення необернених 
ушкоджень металу. 

З метою оцінки характеру поведінки металу під час циклічного навантаження , окрім 
аналізу діаграми втоми, додатково може виникати необхідність визначення  впливу про-
цесу формування необерненого ушкодження. Наведене явище досліджують вивчаючи 
особливості будови лінії Френча.  

В порівнянні з низько вуглецевими сталями , для яких мікроструктура складається в 
основному із зерен структурно вільного фериту, а формування не оберненого ушкодження 
визначають по моменту перетину великокутової границі фериту грубими смугами ковзан-
ня, для високо вуглецевих, з перлітною структурою картина суттєво складніша. Основні 
труднощі виникають під час ідентифікації  змін структури, які спостерігаються. Обумов-
лено це, в першу чергу, великою об’ємною часткою карбідної складової перліту і відносно 
високою її дисперсністю. На підставі цього, стає достатньо складно визначити лінії ков-
зання в феритних проміжках перліту, які в дійсності зв’язані з циклічним навантаженням, 
а не за рахунок інших впливів. Окрім цього, виникає питання оцінки впливу структурно 
вільного фериту, його розташування на формування  не оберненого ушкодження в сталі.  

На підставі відомих чисельних  досліджень із використанням методики оцінки ре-
сурсу роботи металу при циклічному навантаженні було проведено розділення етапів 
руйнування. Методично це складається з наступного: в процесі навантаження визначають 
кількість циклів, яка відповідає моменту виникнення дефекту ( тріщини) фіксованого роз-
міру. Далі спостерігають як в процесі збільшення циклів навантаження відбувається зрос-
тання тріщини до моменту остаточного руйнування металу. Наведена методика з ураху-
ванням моменту формування тріщини визначеного розміру, дозволяє окрім інтегрального 
підходу при аналізі процесу циклічного навантаження  отримати додаткову інформацію 
відносно характеру зростання вже сформованої тріщини. 
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ВПЛИВ РОЗМІРУ ЗЕРНА АУСТЕНІТУ НА ЦИКЛІЧНУ МІЦНІСТЬ ВУГЛЕЦЕВОЇ 
СТАЛІ 

 
Вакуленко І.О., Грищенко М.М. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 

 
На примере углеродистой стали приводится объяснение влияния зеренной аустенитной 

структуры на поведение металла при циклическом нагружении. 
 
Аналіз залежності міцностних параметрів вуглецевих сталей від структурних скла-

дових, з урахуванням особливостей навантаження показує як схожість, так і виникнення 
розбіжностей в характері співвідношень. Відомо, що дисперсність перлітних колоній і 
розмір зерна структурно вільного фериту при статичному, односпрямованому і циклічно-
му, знакозмінному навантаженнях мають однаковий вплив на міцностні характеристики. 
Розмір зерна аустеніту при наведених схемах навантаження має більш складніше впли-
вання, що у більшості випадків може бути пов’язано із зміною характеру впливу на міцно-
стні параметри сталі, при різних умовах навантаження. 

На основі аналізу чисельних експериментальних даних, при дослідженнях ударної 
в’язкості і циклічної міцності вуглецевих сталей, в тому числі які використовуються для 
виготовлення залізничних коліс і бандажів визначено, що збільшення розміру зерна аус-
теніту супроводжується зниженням наведених характеристик. При цьому необхідно від-
значити, що основний вплив спостерігається з боку процесів зародження тріщини і в мен-
ший ступені її зростанням, що підтверджується формуванням зародків руйнування по гра-
ницям колишніх аустенітних зерен. Пояснення що до механізму наведеного впливання 
складається з наступного. При температурах існування аустенітної фази, висока швидкість 
дифузії атомів хімічних елементів, які входять до складу сталі, обумовлює виникнення, за 
відносно короткий час неоднорідності їх розподілу. Зв’язано наведене явище з різницею 
властивостей аустеніту в середині зерна і на границі, і в першу чергу, з концентрацією де-
фектів кристалічної будови. Отже, кількість атомів хімічних елементів, в тому числі і тих, 
які відносяться до шкідливих домішок, у приграничних областях буде перебільшувати 
аналогічну характеристику в середині зерна аустеніту. 

При охолодженні, розвиток процесів фазового перетворення аустеніту у ферито-
перлітну структуру, в значній ступені залежить від визначеної кількості чинників, які при-
водять до неспівпадання колишніх аустенітних границь з ферито-перлітними. На підставі 
цього, після закінчення фазового перетворення структура вуглецевої сталі буде складатися 
з перлітних колоній і об’ємів структурно вільного фериту, які в свою чергу в середині бу-
дуть мати осередки у вигляді лікваційних смуг хімічних елементів – наслідок хімічної не-
однорідності аустенітної структури. 

З іншого боку, при збільшенні розміру зерна аустеніту, на приклад за рахунок розви-
тку процесів збіркової рекристалізації, загальна довжина великокутових границь буде 
зменшуватися, що в решті решт приведе до підвищення різниці в концентраціях хімічних 
елементів між об’ємами металу поблизу границь і в середині зерен. Існування наведеної 
хімічної неоднорідності сприяє формуванню неоднорідного розподілу внутрішніх напру-
жень і різного опору металу зародженню тріщин при циклічних і динамічних навантажен-
нях. Таким чином, формування тріщин буде мати місце по об’ємах металу, які складали 
області поблизу колишніх великокутових аустенітних зерен.  
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ЗВАРЮВАННЯ РЕЙОК НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ. ПРІОРИТЕТИ 
РОЗВИТКУ 

 
Вакуленко І.О., Плітченко С.О. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 

 
В статье выполнен анализ наиболее распространенных способов получения безстыкового пу-

ти и определены приоритеты развития данного направления. 
 
В умовах інтеграції залізниць України в європейську транспортну систему, що пе-

редбачає суттєве підвищення швидкостей руху потягів та збільшення навантаження на 
вісь, значної модернізації повинні зазнати технології відновлення елементів інфраструк-
тури залізниці.  

За останніми тенденціями окрім застосування нових марок сталей для рейок, вини-
кає необхідність розвитку нових технологічних рішень щодо формування зварювальних 
з’єднань. 

В останні роки найбільшого розповсюдження в умовах ремонту колійного господар-
ства набули електроконтактне стикове та алюмотермітне способи зварювання. 

Контактне зварювання рейок використовується в умовах України досить давно, 
оскільки забезпечує достатньо якісне з’єднання. Відомі способи, які основані на викорис-
танні попереднього приривчастого підігріву опором з послідуючим миттєвим короткочас-
ним оплавленням незавжди забезпечує однорідність металу в місці з’єднання. Хоча розро-
блені в ІЕЗ ім Е. О. Патона пропозиції по модернізації регулювання процесу оплавлення і 
дозволили частково вирішити ці питання, в цілому складнощі по широкому застосуванню 
залишились. З іншого боку використання пульсуючого оплавлення завдяки швидкому ро-
зігріву металу до температури плавлення при мінімальній загальній ширині зони терміч-
ного впливу може розглядатися як перспективний напрямок наведеної технології. До ос-
новних недоліків контактного зварювання необхідно віднести відсутність зварювального 
устаткування, яке відповідає сучасним технологіям робіт в умовах залізничного транспор-
ту. 

Разом з контактним зварюванням визначенного розповсюдження отримав алюмоте-
рмітний спосіб, який часто використовують для отримання безстикової колії. До переваг 
наведеного способу, окрім прискорення процесу зварювання, відноситься достатньо прос-
та технологія виготовлення потрібної суміши з використанням необхідних легуючих еле-
ментів. Такий підхід підвищує міцність та опір динамічним навантаженням рейок. До пе-
реваг методу можно віднести коротку тривалість технологічного процесу, можливість 
зварювання рейок різноманітних профілей і з різним хімічним складом та простота засто-
сування. Відсутність можливості керування процесом являється одним із головних недо-
ліків наведеної технології. 

Отже проаналізувавши відомі способи зварювання можна зробити висновок, що ос-
новним пріоритетом при застосуванні технології повинна бути якість з’єднання – голо-
вний чинник безпеки експлуатації залізничного транспорту. 

 
КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ СПЛАВОВ Co-W 

 
Герасименко Д.В., Заблудовский В.А., Дудкина В.В. 

(ДНУЗТ, г. Днепропетровск) 
 
Сбособ импульсного электроосаждения аморфных металлических пленок на прово-

дящие подложки из-за возможности получения коррозионностойких защитных покрытий 
имеет большую перспективу. При электроосаждении металлических покрытий на посто-
янном токе возможности управления микроструктурой очень ограничены. Использование 
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импульсных режимов электроосаждения позволяет в значительно больших пределах 
управлять структурой, а следовательно и свойствами металлических пленок. При им-
пульсном электроосаждении металлические покрытия имеют преимущественно слоистую 
структуру роста, что препятствует, в отличии от столбчатой структуры роста, возникнове-
нию очаговой коррозии в местах с более неоднородной поверхностью. 

Метод импульсного электросаждения обеспечивает значительно большую однород-
ность материала по составу и структуре по сравнению с традиционными покрытиями, по-
лученными на постоянном токе. Коррозионная стойкость является структурночуствитель-
ной характеристикой, и с увеличением доли аморфной составляющей в пленках наблюда-
ется ее увеличение. 

Для коррозионных исследований были использованы пленки Co-W, полученные на 
постоянном и импульсном токе частотой 20 Гц и скважностью, равной 10. Коррозионные 
испытания проводились методом полного погружения образцов в 20 % раствор серной 
кислоты на 72 часа. Скорость коррозии определялась взвешиванием образцов до и после 
испытаний. Результаты исследований приведены в таблице. 

 
Таблица 

Сравнительная таблица результатов испытаний покрытий Co-W 
 

№ Фазовый состав, 
ат.% 

Режим  
осаждения 

Структура Скорость коррозии, 
г/м2·ч 

1 Co92W8 Постоянный ток Мелкокристаллическая 78,56 
2 Co90W10 Постоянный ток Мелкокристаллическая 69,98 
3 Co88W12 Постоянный ток Аморфная 7,54 
 Co88W12 Импульсный ток Аморфная 4,55 
4 Co86W14 Постоянный ток Аморфная 6,88 
5 Co86W14 Импульсный ток Аморфная 3,87 

 
На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что с увеличени-

ем содержания вольфрама в сплавах их коррозионная стойкость увеличивается. Кроме то-
го, коррозионная стойкость образцов, полученных на импульсных режимах, превышает 
коррозионную стойкость покрытий Co-W, осажденных на постоянном токе. Это может 
быть обусловленно следующими факторами:  

– формированием более однородной аморфной структуры при больших катодных 
пересыщениях, вызванных импульсным током; 

– при импульсном электроосаждении структура осаждаемых пленок имеет преиму-
щественно слоистый рост, который препятствует, в отличие от столбчатого роста, возник-
новению очаговой коррозии, где поверхность пленки более неоднородная. 
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ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ОДНОРОДНОСТИ ИСХОДНОЙ СТРУКТУРЫ 
НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СТАЛИ 10Г2ФБ НА СТРУКТУРУ  

И СВОЙСТВА ПОСЛЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ И ДЕФОРМАЦИОННО-ТЕРМИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКИ 

 
Горбатенко В.П., Лукин А.В., Лозовская А.В.  

(Донецкий национальный технический университет) 
 

The influence of initial structure nonhomogeneity on structures formation processes in low-carbon 
pipes steel during heat treatment and thermomechanical treatment are researched. The possibility of 

streaky structure  keeping the dark streak pattern of controlled rolling steels during the next treatment by 
different regimes is proved. Austenitizing temperature decreasing and cooling rate decresing promotes to 

increasing of  the degree appearance of streakiness 
 
Устранение перлитной полосчатости в толстолистовом прокате из высокопрочных 

строительных сталей является важной материаловедческой задачей, так как такая неодно-
родность структуры вызывает анизотропию свойств стали, что существенно ограничивает 
возможности использования данного вида продукции для изделий ответственного назна-
чения. Полосчатая структура стали, сформированная в процессе контролируемой прокат-
ки с пониженной температурой деформации в чистовой клети стана, сохраняется и при 
последующих обработках.  

Целью данной работы является изучение эффектов наследственного проявления 
структурной неоднородности в стали 10Г2ФБ при последующей термической и деформа-
ционно-термической обработке. 

Образцы стали 10Г2ФБ с исходной полосчатой структурой, вырезанные из листа 
толщиной 15,7 мм, прокатанного по технологии контролируемой прокатки, нагревали до 
950-1000 и 1100-1150 °С, а затем деформировали со степенью 25 – 30 % и охлаждали с 
различными скоростями. Охлаждение проводили на воздухе и замедленно в печи при 
температуре 640 – 660 °С до полного распада аустенита. Часть образцов подвергали за-
медленному охлаждению без деформации. Часть образцов после замедленного охлажде-
ния подвергали дополнительной деформации со степенью 25 – 30 %.. Для сравнения, ана-
логичным образом были обработаны образцы с исходной однородной структурой, ото-
бранные от литого сляба.  

Установлено, что структурная неоднородность сталей контролируемой прокатки 
может воспроизводиться при последующей деформационно-термической обработке.  

Показано, что после всех реализованных режимов обработки в структуре образцов, 
ранее деформированных по режимам контролируемой прокатки, наблюдается строчечный 
характер распределения структурных составляющих. При этом в образцах литого сляба с 
исходно однородной структурой участки перлита распределены равномерно. 

Охлаждение на воздухе после деформации от 1100-1150°С способствует измельче-
нию структуры и некоторому снижению степени проявления полосчатости по сравнению 
с замедленным охлаждением. Снижение температуры деформации способствует умень-
шению размеров зерна феррита, участков перлита в образцах литого сляба и толщину 
перлитных полос в образцах толстолистового проката, а также снижает влияние скорости 
охлаждения на процессы структурообразования.  

Вторая стадия деформации способствует дополнительному упрочнению стали. При 
этом в структуре образцов с исходно неоднородной структурой степень проявления пер-
литной полосчатости существенно возрастает, в то время, как в структуре деформирован-
ных образцов из литого сляба наблюдается лишь некоторая вытянутость зерен феррита и 
участков перлита в направлении течения металла.  
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РАЗРАБОТКА РЕЖИМОВ ТЕРМИЧЕСКОГО УПРОЧНЕНИЯ 
ШТАМПОСВАРНЫХ ФИТИНГОВ 

 
Дейнеко Л.Н., Кимстач Т.В.  

(НМетАУ, г. Днепропетровск) 
 

New modes of strengthening thermal processing of large-sized products of connecting parts of 
main pipelines (CPP) and thick-walled pipes of  big diameter made from low- carbon low alloyed steel 
are developed. It is analysed thermal-engineering characteristics of various hardening environments and 

ways of cooling CPP from type 10-12Г2ФБ steels. 
 
С увеличением мирового объема потребления нефти и газа в последние десятилетия 

резко возросли требования к эксплуатационной надежности магистральных нефтегазо-
проводов, основой которых являются трубы и соединительные детали. Можно выделить 
следующие тенденции изменения требований основных потребителей к трубам большого 
диаметра и соединительным деталям трубопроводов (СДТ): в перспективе рабочее давле-
ние в трубопроводах увеличится до 15 МПа, а уложенных по морскому дну — до 25 МПа, 
рабочая температура эксплуатации до -60°С, требуемая длина труб увеличится до 18 м.; 
требования к классу прочности − К60(Х70)-К65(Х80), в перспективе до XI20. Ужесточи-
лись требования по химическому составу и качеству металла. 

Результаты исследований, выполненных в работе, направлены на решение важной 
проблемы, которая стала перед научно-производственным комплексом стран СНГ - разра-
ботка технологии термического упрочнения сварных крупногабаритных изделий на уро-
вень прочности ≥К60. 

Разработанный и опробованный в промышленных и лабораторных условиях способ 
термического упрочнения СДТ позволяет достигнуть в металле готового изделия высоко-
го уровня механических свойств и не приводит к возникновению высокого уровня оста-
точных напряжений, которые могут вызвать коробление СДТ. 

Предлагаемый способ термического упрочнения позволяет повысить прочность 
металла при обеспечении высоких значений показателей пластичности и ударной вяз-
кости при последующем отпуске до уровня К60 и выше. 

Выполнен анализ теплотехнических характеристик различных закалочных сред и 
способов охлаждения СДТ из сталей типа 10-12Г2ФБ. На основании анализа эксперимен-
тов и с использованием разработанного программного обеспечения IQLab были определе-
ны наиболее приемлемые режимы термического упрочнения крупногабаритных изделий, 
типа СДТ, охлаждающие среды, обеспечивающие нормируемый уровень свойств металла 
изделий. 

Изучено влияние содержания углерода и легирующих элементов на свойства основ-
ного металла и металла сварного шва. Построены термокинетическе диаграммы распада 
переохлажденного аустенита металла сварного шва для сталей типа 05ГН2 и 07Г2М и 
сделана их сравнительная оценка с ТКД стали 10Г2ФБ. 

Апробация разработанной технологии термоупрочнения соединительных деталей 
трубопроводов в промышленных условиях была произведена в условиях цеха 1 ОАО 
«Трубодеталь» г.Челябинск. 

Направление относится к одному из приоритетных, поэтому и в перспективе будет 
развиваться. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ  
НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 

 
Дорогань Т.Є. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 

 
Composite materials (CM) are ideal for structural applications where high strength-to-weight and 

stiffness-to-weight ratios are required. CM find more wide distribution on a railway transport, although 
aircraft and spacecraft are typical weight-sensitive structures in which composite materials are cost-

effective. The study of composite materials actually involves many topics, such as, for example, manufac-
turing processes, anisotropic elasticity, strength of anisotropic materials, and micromechanics. The exam-
ples of application in a railway transport are presented. Reception of alloys СМ is productive by the elec-
trodepositing method. Technology supposes the simultaneous forming biphasic composition, homogene-

ous amorphous structure or supersaturated solid solution. Necessary properties of such material can be got 
by further heat or mechanical treatment. 

 
Композитні матеріали (КМ) вважаються матеріалами XXI століття. КМ це багато-

складові гетерогенні структури, утворені комбінацією армуючих елементів і ізотропної 
зв’язки. Сучасні композитні матеріали мають питому міцністю і жорсткість в напрямку 
армування, що в декілька разів перевищує питому міцність і питому жорсткість стали, 
алюмінієвих і титанових сплавів. 

КМ дозволяють використовувати нові принципи проектування і виготовлення виро-
бів, засновані на тому, що матеріал і виріб створюються одночасно в рамках одного і того 
ж технологічного процесу. Це дає значні економічні переваги. Виготовлення конструкцій 
з КМ передбачає окрім створення геометричних форм, визначення раціональної структури 
матеріалу, тобто числа і порядку чергування шарів, кутів орієнтації і виду армуючих еле-
ментів, їх відносного вмісту в композиції та інших параметрів. При цьому ефективність в 
значній мірі залежить від ступеня відповідності форми, призначення і умов експлуатації 
виробу можливостям композитних матеріалів. 

Композити є перспективними матеріалами для виготовлення так званих адаптивних 
елементів. Вони мають керовану анізотропію властивостей і прогнозований ефект взаємо-
зв’язку мембранних, вигинних і крутильних деформацій; це відкриває можливості, напри-
клад, істотно зменшити знос у вузлах тертя. Таким чином, сучасні композити демонстру-
ють широкий комплекс властивостей, що відкриває практично необмежені можливості як 
для вдосконалення існуючих конструкцій різного призначення, так і для розробки нових 
конструкцій і технологічних процесів. 

Широкомасштабному впровадженню композиційних матеріалів на залізничному 
транспорті присвячені спеціальні цільові програми. Вони відображають потребу залізнич-
ної галузі в перспективних матеріалах, які могли б замінити метал і знайти застосування 
на вантажному і пасажирському рухомому складі за рахунок кращих характеристик за су-
часні матеріали. 

Запропоновано технологію отримання КМ методом електролітичного осадження за-
хисних зносостійких  покриттів, що передбачає керування їх фазовим складом від однофа-
зного стану твердого розчину чи аморфного до багатофазного з інтерметалевими сполу-
ками, що утворюються як адаптивні структури при підвищеному тиску під час експлуата-
ції. 
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ВЫБОР МАТЕРИАЛА И ЕГО ОБРАБОТКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КРЕПЕЖНОЙ 
ДЕТАЛИ 

 
Драголюк И.О., Калинина Н.Е.  

(Днепропетровский национальный университет им. О.Гончара) 
 
For the manufacture of responsible destination detail was selected steel 08Х14Н7МЛ. In this work 

the technology of casting and heat treatment for making a stable structure was proposed. 
 
Для того чтобы трубопровод выдержал достаточно большую нагрузку при заливке в 

бак горючего, он крепится к раме с помощью кронштейна. В месте соединения детали и 
трубопровода образуются щели. В них могут залегать молекулы воды, которые находятся 
в морском воздухе. Таким образом, в этом месте может возникать щелевая коррозия, что 
приведет к разрушению детали. Во избежание большой разности химических потенциа-
лов, что и приводит к щелевой коррозии материалы трубопровода и кронштейна должны 
быть идентичны, т.е. сходны по химическому составу. 

Учитывая все факторы, условия унификации материала и его наличие на заводе – из-
готовителе, останавливаемся на материале аустенитно-мартенситного класса ВНЛ-1 
(08Х14Н7МЛ). Данная сталь классифицируется как сталь для отливок со специальными 
свойствами.  

Изготовление деталей типа кронштейна - малосерийное. Учитывая это и ряд других 
обстоятельств, а именно сложность конфигурации детали, соответствие ее назначению и 
специфику технологии производства завода, на котором будет производиться данная де-
таль, выбираем для изготовления точное литье по выплавляемым моделям. Технологиче-
ский процесс получения детали типа кронштейн методом литья по выплавляемым моде-
лям состоит из следующих основных пунктов: 

1. Изготовление модельного блока. На этом этапе приготавливаются модели отли-
вок. 

2. Изготовление форм - по приготовленным ранее моделям изготовляют формы для 
получения отливок. 

3. Заливка форм. На этом этапе производится заливка в керамические формы жид-
кого металла. 

4. Очистка блоков от керамики, разделение элементов литниково-питающей систе-
мы.  

Для того, чтобы получить более однородный твердый раствор, проводят термиче-
скую обработку, которая состоит в следующем: закалка в среде аргона марки А при тем-
пературе 1090-11100С, 120мин; охлаждение в контейнере при температуре 600-6500С; об-
работка холодом, температура -700С; отпуск при температуре: 600-6500С 150мин; обра-
ботка холодом от – 60 до – 800С 120-180 мин; отпуск, температура 2500С 150-180 мин. 

Такая многоступенчатая термическая обработка проводится с целью уменьшения ос-
таточного аустенита и обеспечения более однородного твердого раствора. 

Это было доказано с помощью металлографического и рентгеноструктурного анали-
за.  

Исследована микроструктура стали ВНЛ-1 на различных стадиях термической обра-
ботки. Показано, что окончательная термическая обработка позволяет уменьшить количе-
ство остаточного аустенита до 8-10%. 

После окончательной термической обработки деталь отправляют на электрополи-
ровку, что позволяет сделать ее поверхность более чистой, а саму деталь более стойкой к 
коррозии. 
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КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ ЭЛЕКТРООСАЖДЕННЫХ СПЛАВОВ Со-P 
 

Дудкина В.В., Заблудовский В.А., Гуливец А.Н. (ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 
 
Использование импульсного режима электроосаждения позволяет получать сплавы с 

заданными физико-химическими свойствами. Метод импульсного электроосаждения 
обеспечивает значительно большую однородность материла по составу  и структуре по 
сравнению с традиционными покрытиями, полученными на постоянном токе. Цель дан-
ной работы заключалась в проведении сравнительной оценки коррозионной стойкости 
пленок сплава Со-P, нанесенных на постоянном токе и методом импульсного электрооса-
ждения. 

Сплавы Со -P осаждали из водного раствора электролита следующего состава (в г/л): 
СоSО4.7H2O – 280; H3BO3 – 30; при рН= 2-2,5. В качестве аморфизирующей добавки ис-
пользовался гипофосфит натрия. Осаждение проводили постоянным током плотностью 
100 А/м2 и прямоугольными импульсами тока с частотой следования (f - 10 Гц) и скваж-
ностью (Q - 25), средняя плотность тока составляла 100 А/м2. Толщина исследуемых пле-
нок составляла 15-20 мкм. Фазовый состав пленок контролировался с помощью рентге-
новского дифрактометра ДРОН-3.0 в в монохроматизированном Mo-Kα излучении. Уско-
ренные коррозионные испытания соответствовали ГОСТ 9308-85 и заключались в погру-
жении образцов в 3% раствор хлористого натрия. Определение скорости коррозии 
осуществляли гравиметрическим методом (по потере массы металлического покрытия). 
Результаты коррозионных испытаний покрытий сплава Со-P, полученных на постоянном 
и импульсном токе представлены в таблице. 

Зависимость показателя изменения массы покрытия Со-P от времени коррозионных 
испытаний 

Длительность испытаний, часов 
Вид по-
крытия 

Режим осажде-
ния 

Показатель 
изменения 
массы 24 72 144 192 240 

Постоянный 
ток 

0,173 0,145 0,129 0,093 0,093 
Со-P 

Импульсный 
ток 

кг/м2⋅ч 
0,173 0,127 0,098 0,066 0,066 

 
Если скорость коррозии оценивать в мм/год по ГОСТ 9.041-74 п.1.5.2, то согласно 

результатам исследований коррозионной стойкости пленок Ni-P в течении 144 часов ско-
рость коррозии пленок, осажденных на постоянном и импульсном токе, была не менее 
0,114  мм/год и 0,086 мм/год соответственно. В дальнейшем растворение покрытий 
уменьшается, и скорость коррозии составляет 0,078 мм/год и 0,067 мм/год соответственно. 
После 144 часов устанавливается постоянная очень низкая скорость коррозии, причем 
масса покрытия, полученного на импульсном токе, в отличии от покрытия, полученного 
на постоянном токе, не уменьшилась, что может быть обусловлено следующими фактора-
ми: 

– большим разупорядочением сплава с формированием аморфного состояния при 
больших скоростях нарастания катодного перенапряжения при импульсном электроосаж-
дении; 

– при импульсном электроосаждении структура осаждаемых пленок имеет преиму-
щественно слоистый рост, который препятствует возникновению очагов коррозии, в отли-
чие от столбчатого роста на постоянном токе, где поверхность пленки более неоднород-
ная. 
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ВЫБОР МАРКИ СТАЛИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КАТАНЫХ КОЛЕСНЫХ 
ЦЕНТРОВ 

 
Жучков С.М., Кузьмичев В.М., Перков О.Н., Раздобреев В.Г.  

(Институт черной металлургии НАН Украины, г. Днепропетровск) 
 

The analysis of the data of materials of the standards and specifications on chemical of steels struc-
ture of the countries–manufacturers of the wheel centres for the tractive stock is executed. It is established 

that as a rule the normalized carbon steel is used as the initial material. 
 
В последние годы все большую значимость приобретают проблемы повышения сро-

ка службы, прочности и надежности ходовых частей тягового состава железных дорог, в 
частности колес и колесных центров. Колесный центр, как соединительное звено между 
осью и бандажом колеса, представляет собой конструктивный элемент, от поведения ко-
торого в большой степени зависит надежность рельсового движения. Ему приходится ра-
ботать в сложных условиях действия высоких циклических напряжений, возникновении 
пиковых фактических напряжений, возникающих при ударно-импульсном характере на-
грузок в момент соударения колес о рельсы при высоких скоростях движения, отрица-
тельных температурах окружающей среды, в условиях применения тяжелых типов рель-
сов, железобетонных шпал, пластмассовых тормозных колодок. 

Современные требования, предъявляемые к колесным центрам, включают необхо-
димость повышения сопротивляемости поверхностным дефектам, возникающим в резуль-
тате больших нагрузок и процессов торможения, в частности, трещинам термической ус-
талости (особенно на спицевых центрах). Образование и развитие трещин связано с дей-
ствием циклических сжимающих и растягивающих напряжений, возникающих вследствие 
стесненной пластической деформации поверхностного слоя металла при нагревах от тор-
можений и последующих охлаждений. 

Таким образом, надежность и долговечность колесных центров в эксплуатации зави-
сят от комплекса свойств и показателей качества, которые придаются им в процессе про-
изводства. Как уже отмечалось ранее, в связи с все увеличивающейся интенсивностью 
эксплуатации возрастают требования к качеству колесных центров. Повышение скорости 
движения, высокие нагрузки на ось, тепловые и динамические воздействия из-за частых 
торможений, жесткость пути – эти условия работы требуют от колесных центров наличия 
достаточных характеристик прочности, долговечности. 

Для обеспечения необходимых технологических свойств изделия следует правильно 
определиться с маркой стали для его изготовления. 

Выполнили анализ материалов нормативно-технической документации (стандартов 
и технических условий) по химическому составу сталей стран–производителей колесных 
центров для тягового состава железных дорог. Установлено, что в качестве исходного ма-
териала используется, как правило, нормализованная углеродистая сталь. 

Отмечено, что содержание элементов химического состава стали может варьиро-
ваться в довольно широком диапазоне, с целью обеспечения необходимых эксплуатаци-
онных свойств после проведения соответствующей термической обработки: нормализа-
ции; отпуска; термического упрочнения с последующим отпуском. С учетом выполнен-
ных аналитических исследований, а также наблюдений за работой железнодорожных цен-
тров в эксплуатации, для производства катаных колесных центров может быть 
рекомендован следующий химический состав стали (в % по массе): С = 0,45-0,52 %; Mn = 
0,50-0,90 %; Si = 0,22-0,45 %; S≤0,020 %; P≤0,020 %; Cr, Ni, Cu≤0,25 % каждого, V≤0,10 %. 
При этом предельные отклонения массовой доли по элементам химического состава стали 
готового изделия должны быть в соответствии с нормативами ГОСТ 380. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ 
СПЛАВОВ 

 
Калинина Н.Е., Кавац О.А., Калинин А.В. 

(Днепропетровский национальный университет им. О.Гончара) 
 
Литейные алюминиевые сплавы системы алюминий-кремний применяют в машино-

строении для изготовления ответственных деталей сложной конфигурации. Для повыше-
ния уровня механических и технологических свойств отливок из алюминиево-кремниевых 
сплавов, называемых силуминами, используют модифицирование. При этом измельчается 
структура отливки, снижается пористость, повышается пластичность. 

При модифицировании литейных алюминиевых сплавов марок АЛ4 и АЛ4С дис-
персными частицами карбида кремния размерами до 0,1 мкм отмечено повышение меха-
нических и технологических свойств сплавов. Модифицирование сплавов АЛ4 и АЛ4С 
снижает количество газовых пор на 25 %, повышает жидкотекучесть и герметичность. 
Изучили коррозионную стойкость алюминиевых сплавов АЛ4 и АЛ4С, модифицирован-
ных SiC, при испытаниях на общую и межкристаллитную коррозию. 

В реальных средах алюминиевые сплавы коррозируют в области пробоя с образова-
нием точечной или язвенной коррозии. Скорость коррозии их весьма существенно, на по-
рядок и более, может различаться в зависимости от структуры и состава сплавов.  

Для получения сравнительных данных по коррозионной стойкости сплавов проводи-
ли испытания на общую коррозию. Для имитации жёстких условий эксплуатации, выбра-
ли метод испытаний в условиях 100 %-ной относительной влажности, а также метод пе-
риодического воздействия 3 %-ного раствора NaCl при комнатной температуре. Продол-
жительность испытаний в обоих случаях составила 30 суток. Анализ результатов испыта-
ний показал, что все исследуемые алюминиевые сплавы, независимо от состояния 
поверхности, имеют достаточно высокую коррозионную стойкость при испытании в усло-
виях 100 %-ной относительной влажности, коррозионные поражения отсутствуют. Ре-
зультаты испытаний на общую коррозию показывают, что модифицирование частицами 
SiC приводит к повышению коррозионной стойкости сплавов за счёт снижения скорости 
коррозии: сплава АЛ4 на 9…12 %, сплава АЛ4С – на 5…7 %. 

Межкристаллитная коррозия характерна для алюминиевых сплавов. Чувствитель-
ность к МКК появляется вследствие структурной неоднородности границ зёрен, выделе-
ния вторых фаз, обеднения или обогащения примыкающих участков α-твёрдого раствора 
легирующими элементами, образования субмикро- и микропустот из-за стока и коагуля-
ции вакансий.  

Исследования склонности алюминиевых сплавов к межкристаллитной коррозии 
проводили в растворе, содержащем: 3 %-ный раствор NaCl и 1 % HCl. Продолжительность 
испытания составила 24 ч. Оценку результатов испытаний проводили металлографиче-
ским методом на микроскопе МИМ-8. Исследования показали, что сплавы АЛ4 и АЛ4С, 
как исходные, так и модифицированные, не проявляют склонности к межкристаллитной 
коррозии. 

Результаты работ по исследованию коррозионной стойкости модифицированных 
алюминиевых сплавов АЛ4 и АЛ4С позволили сделать следующие выводы: 

1) модифицирование частицами SiC приводит к повышению коррозионной стойко-
сти сплавов за счёт снижения скорости коррозии: сплава АЛ4 на 9…12 %, сплава АЛ4С – 
на 5…7 % при испытаниях на общую коррозию; 

2) модифицированные сплавы АЛ4 и АЛ4С не проявляют склонности к межкристал-
литной коррозии. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 
НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ ДЛЯ КОНСТРУКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ 

 
Костыря В.Ю., Кокашинская Г.В., Морозов Р.В., Ушаков Ю.М.  

(НМетАУ, г. Днепропетровск) 
 

Using the SHS method provide to having materials of classical armor bases with aluminum, titan, and 
steel. High temperatures of SHS- method allowing various durability on different recombination compo-

nents of spinals and corunds or mono-cristals. 
 
Несмотря на колоссальную, еще союзную, засекреченность броневые стали пред-

ставляют собой обыкновенные легированные стали, отличающиеся от серийных конст-
рукционных либо точным и сбалансированным химсоставом, либо комплексом свойств, 
полученных при применении специальных режимов термообработки. Это 50Н2А, 47Х2, 
40Х, СПС, 2П. Добавляя легирующие металлы в определённой комбинации можно при-
дать будущей броне необходимую твёрдость. Так знаменитая немецкая броня «Вотан» со-
става: углерод 0,40–0,49; марганец 0,80–1,20; кремний 0,50–0,80; хром 0,90–1,20; примеси 
на уровне 0,03%  соответствует широко известной конструкционной стали 50ХГС. Как 
видно немецкая броня имеет слишком высокое содержание углерода, что делало её хруп-
кой и практически непригодной для соединения бронеплит методом сварки.  

Толщины равнопрочной брони  :  ЖЕЛЕЗНАЯ =380 мм, СТАЛЕ-ЖЕЛЕЗНАЯ (Виль-
сона) = 305 мм, ЦЕМЕНТОВАННАЯ (Гарвея) = 190 мм, ЦЕМЕНТОВАННАЯ И ЗА-
КАЛЕННАЯ (Круппа)=145 мм 

В отличие от стран наследниц бывшего СССР в остальных странах мира в качестве 
элементов конструктивной защиты используются композиционные металлокерамические 
материалы, сгруппированные по схеме «чобхэм».  

Потребность в системе повышения бронестойкости привела к развитию "умной" 
брони ("Smart" armour), которая являлась предметом интенсивных исследований в Запад-
ных странах. Для реализации системы «умной брони» необходимо: определение ударов, 
их логическая обработка, распознавание угрозы и управление соответствующими меха-
низмами ответного удара. Как один из вариантов материалов для конструктивной защиты 
можно рассматривать металлокомпозиционные материалы, полученные по методу СВС, 
на базе низкоуглеродистых, с содержанием до 0,14% сталей. Применение самораспрост-
раняющегося высокотемпературного синтеза даёт возможность получить материал на ос-
нове таких «классических» броне материалов как алюминий, титан или сталь, а высокие 
температуры СВС позволяют в качестве противокумулятивного упрочнителя различные 
рекомбинации керамических компонентов от шпене лей и корундов до моно кристаллов. 
Кроме того СВС материалам не требуется термообработка. А структурные состояния ма-
териалов «низкоуглеродистая сталь–керамика» позволяют либо «электромагнитизиро-
вать» броню, либо оживлять в неё датчики структурного состояния, инициирующие 
структурно–тепловые реакции материала. 

Исследованиями установлено, что сравнительная ударостойкость стальной брони 
составляет 10,2, алюминиевой 10,7, а композитной 10,5 ед. DESRW. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВНЕШНЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ В КАЧЕСТВЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УПРОЧНЯЮЩЕГО ФАКТОРА ПРИ ОБРАБОТКЕ 

ДАВЛЕНИЕМ МНОГОФАЗНЫХ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ 
 

Краева В.С., Ганич Р.Ф. (ДНУЖТ), Краев М.В. (НМетАУ, г. Днепропетровск) 
 

Существует несколько классов нержавеющих сталей, изменяющих свой фазовый со-
став при воздействии внешних факторов (температурных, силовых и др.). В большинстве 
случаев деформационное мартенситное превращение рассматривается как упрочняющий 
фактор, определяющий уровень механических свойств сталей. Поэтому управление про-
цессами фазовых превращений играют важную роль при разработке технологий обработ-
ки этих сталей. 

Одним из новых, мало изученных методов влияния на фазовые процессы в нержа-
веющих сталях является их деформация во внешнем магнитном поле.  С точки зрения 
термодинамики, напряженность магнитного поля является одним из внешних параметров, 
воздействующих на систему, таким же, как, например, температура или давление. При его 
воздействии поведение системы при деформации может существенно изменяться.  

В работе исследовалось влияние внешнего магнитного поля на механические свой-
ства полых цилиндрических изделий, полученных методом листовой штамповки. Извест-
ный способ штамповки полых цилиндрических изделий осуществляется воздействием на 
заготовку внешних сил со стороны пуансона и матрицы. Формоизменение заготовки в 
штампе ограничивается ее пластическими свойствами и условиями деформации. Недос-
татком этого способа является интенсивный наклеп аустенита во время деформации, что 
ограничивает возможности формоизменения заготовки. Возникает необходимость исполь-
зования разупрочняющей термической обработки стали, которую нежелательно использо-
вать для тонкостенных заготовок. 

Постоянное внешнее магнитное поле действует на заготовку в зоне деформации на 
протяжении всего периода ее штамповки. Действие магнитного поля направлено на ини-
циализацию образования в аустенитной парамагнитной стали мартенсита деформации, 
который является ферромагнитным веществом. Мартенсит имеет значительно большие, 
по сравнению с аустенитом, показатели прочности. В случае его возникновения упрочне-
ние стали обусловлено следующими причинами: наклеп аустенита, наличие в аустените 
твердых частиц мартенсита, общий наклеп аустенита и мартенсита при последующей де-
формации стали. Сдерживание процесса превращения аустенита в мартенсит отрицатель-
но влияет на прочность отштампованных деталей, так как при этом упрочнение стали обу-
словлено только наклепом аустенита. 

Дополнительное упрочнение местабильной аустенитной стали во время ее деформа-
ции не уменьшает способности заготовки к формоизменению. В случае интенсификации 
деформационного мартенситного превращения возникают условия для реализации про-
цесса улучшения пластических свойств стали. Реализуется эффект пластичности наведен-
ной превращением. Использование внешнего магнитного поля при деформации полых 
цилиндрических заготовок способствует дополнительному упрочнению стали без ущерба 
ее способности к формоизменению. 

В работе приведена схема практической реализации возможности применения 
внешнего магнитного поля при обработке давлением тонкостенных цилиндрических изде-
лий из сталей типа Х18Н10. Представлены результаты экспериментальных исследований 
влияния внешнего магнитного поля на изменение механических свойств при деформации 
нержавеющих сталей данного типа. 
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ВИБІР ПАРАМЕТРІВ ГРАДІЄНТНИХ СТРУКТУР КОЛІСНИХ СТАЛЕЙ ПІСЛЯ 
ПЛАЗМОВОГО ЗМІЦНЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МОДЕЛЕЙ МЕХАНІКИ 

 
Кузін М.О. (Інститут прикладних проблем механіка і математики  

ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів), 
Мещерякова Т.М. (Львівська філія ДНУЗТ) 

 
The gradient microstructure, hardness, microhardness and wear resistance of wheel steel after 

plasma hardening was explored. With the use of simulation modeling it is shown that formation of het-
erogeneous structure with optimal content of solid component in the zone of contact interaction reduce to 

rising of steel wear resistance. 
 

Експлуатація рухомого складу залізничного транспорту приводить до зношування 
колісних пар локомотивів і особливо інтенсивно в умовах контактної взаємодії із стиками 
рейок і гальмуванні. Для зменшення інтенсивності зношування коліс використовують 
технології плазмового зміцнення ділянок поверхонь кочення. 

Зміцненні шари мають градієнтну структуру, складну ієрархічну будову матеріалу, 
що забезпечує отримання відповідних властивостей. Зокрема, плазмове зміцнення повер-
хні гребеня і частини кола кочення підвищує пробіг коліс у 2..3 рази. Промислові техноло-
гії формування градієнтних структур в умовах плазмового зміцнення дозволяють їх змі-
нювати в широких межах, що вимагає визначення оптимальних характеристик структур в 
зоні контактної взаємодії з підвищеною зносостійкістю. 

Дослідження проводили на зразках, вирізаних з бандажа колеса тепловоза після пла-
змового зміцнення. Твердість бандажа тепловозного колеса після зміцнення змінюється у 
межах від 31 HRC на поверхні колеса до 24 HRC на глибині 4..6 мм. При аналізі розподілу 
мікротвердості можна відмітити три зони. Перша зона, яка характеризується  мікротверді-
стю понад 3500 МПа, поширюється на глибину 0.75 мм. Друга зона із середнім значенням 
мікротвердості 3100 МПа знаходиться на глибині 1.0…3.2 мм від краю зразка. Третя зона, 
яка відповідає мікротвердості незміцненої зони бандажа тепловоза, починається від 3.6 
мм. Найбільший розкид значень мікротвердості локальних об’ємів спостерігається на від-
далі 1.3…2.0 мм від краю зони зміцнення, де присутні складові, що найбільш різняться за 
своїми властивостями. 

Для розрахунку оптимальної кількості твердої складової, при якій найбільше зростає 
зносостійкість поверхневого шару, використаний розроблений програмний комплекс, 
який дозволив побудувати моделі структур зміцненого шару, що містить від 10 до 60% 
твердої складової. Використовуючи результати вимірювань мікротвердості, проводили 
визначення модулів пружності структурних складових. Це дало можливість на основі ме-
тода скінчених елементів і теорії ефективних властивостей розрахувати ефективні модулі 
пружності побудованих структур. Підстановка аналітичних залежностей модуля пружнос-
ті від процентного вмісту твердої складової у формули молекулярно-механічної теорії те-
ртя при переважаючому пружному контакті дозволило встановити, що мінімум інтенсив-
ності зношування забезпечується при її кількості 56,7%. 

Дослідження зносостійкості підтвердили результати, що отримані за допомогою імі-
таційних моделей структури. Випробовування за методом «диск - колодка» показали, що 
максимальна зносостійкість спостерігається на глибині 1.5…1.6 мм від краю поверхні змі-
цнення, інтенсивність зношування зони максимальної стійкості зміцненого шару у десять 
разів, а зони мінімальної стійкості у півтора рази менша від інтенсивності зношування не-
зміцненого металу. На основі проведених досліджень розроблені рекомендації по форму-
ванню структури з підвищеною зносостійкістю на поверхні кочення коліс локомотивів в 
умовах плазмового зміцнення. 
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ВПЛИВ ВІДПУСКНОЇ КРИХКОСТІ НА ПРОЦЕСИ ЗНОШУВАННЯ 
КОНСТРУКЦІЙНИХ СТАЛЕЙ 

 
Кузін О.А. (Національний університет «Львівська політехніка»), 

Мещерякова Т.М. (Львівська філія ДНУЗТ) 
 

It is shown, that the strength grain boundaries drop in the time of temper brittleness rises the wear 
intensity of refine steel and is in correlation with the cold-short limits after embrittlement tempering. 

 
При експлуатації рухомого складу температури в зоні контактної взаємодії гальмівна 

колодка-поверхня кочення можуть досягати значень, при яких відбувається розвиток зво-
ротньої відпускної крихкості. Окрихчення внутрішніх поверхонь розділу зменшує віднос-
не звуження, опір малоцикловій втомі, тріщиностійкість, а також зміщує поріг холодно-
ламкості конструкційних сталей в сторону високих температур. В той же час вплив проце-
сів, що відбуваються при розвитку відпускної крихкості на зносостійкість сталей вивче-
ний недостатньо. 

Досліджували сталі 40Х, 40ХС і 40ХНМ після гартування і відпуску при 600 С̊, для 
частини зразків проводили повторний відпуск при температурі 520 С̊, витримку протягом 
2 годин і охолодження разом з піччю. Мікроструктурний аналіз методами оптичної і елек-
тронної мікроскопії показав, що після вторинного відпуску з повільним охолодженням 
збільшується травимість границь зерен, зростає кількість карбідів на внутрішніх поверх-
нях розділу. 

Випробовуваннями на ударний згин в інтервалі температур від +100 С̊ до -180 С̊ 
встановлено зміщення порогу холодноламкості після окрихчення в бік високих темпера-
тур для сталі 40Х на 60 С̊, для сталі 40ХНМ на 40 С̊ і для сталі 40ХС на 77 С̊. Фрактогра-
фічні дослідження зламів показали наявність в сталях ділянок відкольного, череззеренно-
го, мікров’язкого і міжзеренного руйнування. Найбільша кількість міжзеренного руйну-
вання (55%) є характерною для сталі 40ХС, а найменша (36%) для сталі 40ХНМ. На пове-
рхнях міжзеренного руйнування сталей виявляються карбіди і їх сліди, що свідчить про 
значну роль поверхонь розділу карбід-матриця  в процесах інтеркристалітного сколу ста-
лей. 

Поява інтеркристалітного руйнування після окрихчуючої обробки обумовлена роз-
витком сегрегацій фосфору, а також хрому по границях колишніх аустенітних зерен. Сег-
регація домішок викликає зменшення частки металічної складової зв’язку на границях зе-
рен, що знижує їх когезивну міцність. Додаткове виділення при окрихченні зерногранич-
них карбідів посилює локалізацію напружень в зернограничних об’ємах і схильність ста-
лей до міжзеренного руйнування. 

Випробовування на зношування за методом «диск-колодка» показали, що окрихчу-
юча обробка, яка послаблює міцність міжзеренного зв’язку, зменшила зносостійкість сталі 
40Х на 6…14%, сталі 40ХНМ на 6…9%, а сталі 40ХС на 35…40%. Ці результати знахо-
дяться в кореляції із експериментальними даними з визначення порогу холодноламкості 
окрихчених сталей. Максимальний зсув порогу холодноламкості в напрямку високих тем-
ператур спостерігається в сталі 40ХС, в якій після окрихчення суттєво зростає інтенсив-
ність зношування при терті. 

Використання технологічних рішень, які забезпечують зниження схильності конс-
трукційних сталей до розвитку відпускної крихкості (обмеження вмісту фосфору в сталі, 
легування молібденом, формування дрібнозернистої структури) підвищує зносостійкість 
деталей в умовах розвитку процесів окрихчення при їх експлуатації. 
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СТРУКТУРА, РОЗПОДІЛ ЕЛЕМЕНТІВ ТА  ВЛАСТИВОСТІ 
УЛЬТРАНИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОЇ СТАЛІ ПІСЛЯ ОБРОБКИ ТИСКОМ 

 
Куцова В.З., Котова Т.В., Іванченко В.Г.*, Чорноіваненко О.О. 

(НМетАУ, м. Дніпропетровськ, *Інститут чорної  металургії  ім. З.І. Некрасова НАНУ,  
м. Дніпропетровськ) 

 
Microstructure and properties of ultra low-carbon steel 01ЮТА, 01ЮТ qualities with carbon con-

tent  0,002-0,003% after hot rolling were studied. It is shown that as a degree of deformation increases 
and grain boundary hardening occurres, values of mechanical properties increase and plastic characteris-

tics reduce, and consequently deep drawing ability decreases. 
 

Раніше вважалось, що стальний листовий прокат товщиною менше 2 мм, що викори-
стовується у виробництві різних деталей залізничного транспорту та допоміжної техніки, 
доцільно отримувати холодною прокаткою. Однак, у зв’язку з різницею в ціні гарячеката-
ного та холоднокатаного листового прокату, навіть часткове використання споживачем 
гарячекатаного листового прокату замість холоднокатаного, дає значний економічний 
ефект. З цієї причини в останні роки зросла потреба в гарячекатаному тонколистовому 
прокаті, який використовується у тому числі і замість холоднокатаного. 

Характерною особливістю деталей, які отримують штамповкою із листової сталі, є їх 
складна геометрична форма. Це визначає жорсткі технологічні вимоги до фізико-
механічних властивостей матеріалів, що обумовлюють необхідну пластичність.  

В залежності від здатності до витягування холоднокатаних листів допускається різ-
ниця у величині зерна, що не перевищує двох-трьох номерів. Неоднакова величина зерен 
викликає нерівномірну деформацію металу при глибокому витягуванні, що може виклика-
ти утворення тріщин. Згідно з літературними даними, вирішити цю проблему вдається за 
рахунок використання ультранизьковуглецевих сталей із вмістом вуглецю менш, ніж 
0,02%. Прокатку цих сталей можна закінчувати в області однофазної феритної структури 
металу, що робить сприятливий вплив на його мікроструктуру. 

В роботі вивчено вплив температурно-деформаційних режимів гарячої прокатки на 
величину зерна фериту в центральних та поверхневих шарах штаб, а також механічні вла-
стивості ультранизьковуглецевої сталі марок 01ЮТА, 01ЮТ із вмістом вуглецю 0,002–
0,003%С.  

Визначено, що  при температурно-деформаційній обробці листової сталі 01ЮТА, 
01ЮТ формується нерівномірна феритна структура з рівновісними зернами та із зернами 
витягнутої форми.  У зразках всіх досліджених марок сталей, що прокатані за два проходи 
в аустенітній та феритній областях, в ділянках поверхневої зони виявлений дрібнозернис-
тий шар. 

Проведений якісний локальний спектральний аналіз  зразків сталі 01ЮТ, яка прока-
тана за один прохід в аустенітній області температур, виявив нерівномірний розподіл еле-
ментів в структурі поверхневої зони та рівномірний розподіл елементів в центральній зоні  
штаби. 

Показано, що зі збільшенням ступеню деформації та зернограничним зміцненням, 
яке виникає, відбувається підвищення значень міцностних властивостей і зниження плас-
тичних характеристик, та отже, і здатності до глибокого витягування.    
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КОЭФФИЦИЕНТ ИЗНОСА МАТЕРИАЛОВ ДЕТАЛЕЙ СОПРЯЖЕНИЯ ТИПА 
ВАЛ- ВТУЛКА 

 
Кюрчев С.В.,  Юдовинский В.Б.,  Пенев О.В., Мирненко Ю.П., Бакарджиев Р.А.  

(Таврический государственный агротехнологический университет) 
 

The establishment of analytical dependence of the wear coefficient of components materials of integration 
like shaft-to-bushing is considered in the paper. 

   
Коэффициент износа КU – это характеристика свойств материалов деталей сопряже-

ний и условий изнашивания зависят от распределения давлений по поверхности контакта 
элементов сопряжения, пути трения и конструктивной формы сопряжения, определяющей 
его принадлежность к тому или иному типу согласно классификации по условиям трения 
и износа.  

Сопряжение типа вал-втулка относится ко второй группе классификации, в которой 
условия изнашивания сохраняются постоянными для всех точек втулки. В этом случае 
имеет место неравномерный износ поверхности втулки. 

В сопряжениях вал-втулка металлорежущих станков нагрузка колеблется в пределах 
300-600 Н. Проведенные исследования показали, что в диапазоне этих нагрузок для диа-
метра вала 30 мм суммарный износ U1-2 деталей сопряжения вал-втулка от нагрузки Р 
представляет линейную зависимость. Следовательно, в данном диапазоне нагрузки коэф-
фициент износа будет иметь одинаковую размерность, так как показатель «n» при q равен 
единице и не зависит от скорости относительного перемещения. 

Втулка имеет шариковую опору, не допускающую ее проворачивание под действием 
сил трения. Поэтому направление возможного сближения вала и втулки при износе задано 
х - х. Форма изношенной поверхности втулки ( )α2U  является результатом неравномерно-
го распределения работы трения по длине дуги контакта втулки. 

Если приравнять количество затраченной работы трения А1 и работы А2, необходимо 
для образования износа, ограниченного кривой ( )α2U , где А1  – работа трения, возникаю-
щая в сопряжении вал-втулка при их относительном перемещении (вращении) и действия 
давления, а А2 – работа, затрачиваемая на износ втулки под действием сил трения, то по-
лучим равенство, из которого можно определить коэффициент износа . 

Элементарная затраченная работа трения dA1 при относительном перемещении дета-
лей сопряжения является произведением коэффициента трения, пути трения и функции 
распределения давления. 

( )1 1

cos
dA R f R d

d

α = µ ⋅ ⋅ϕ α ⋅ ⋅ α ⋅  
, 

где: µ  – коэффициент трения;  R1 – радиус шипа вала;  ϕ – угол поворота шипа (ва-

ла); ( )f α  – функция распределения нормальных давлений; α  – половина угла контакта. 

Вся работа трения при относительном перемещении деталей сопряжения будет 

                    ( )
1

1

2
2 1

1 1 cos ,
R P

А R f d
a a

+α

α
−α

µ ⋅ ⋅ϕ ⋅µ= ⋅ ⋅ϕ α ⋅ =∫  

где Р –  реакция в подшипнике  ( )
1

1

cosP f d
=α

−α

= α ⋅ α ⋅ α∫ , а – ширина подшипника 

(втулки). 
Элементарная работа трения dA2, затраченная на износ по дуге контакта ,iα  будет 
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( )
( )

( )
( )2

cos
.i i i Z

U U

a U d a U U R d
dA

K K

µ ⋅ ⋅ α α µ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ α ⋅ α
= =

α α
 

Здесь ( )UK α 
 µ 

 показывает, на сколько микрометров износится данный элемент по-

верхности при затрате единицы работы трения. 
Интегрируя последнее выражение и принимая, что коэффициент износостойкости не 

является постоянным по всей дуге контакта из непостоянства условий трения, получим 
значение работы А2. 

                      
( )
( )

( )
( )

1 1

1 1

2
2

cos
,i i i

U U

U U U R d
A a d a

K K

+α +α

−α −α

α + α ⋅ α
= µ⋅ ⋅ α = µ⋅⋅

α α∫ ∫  

где ( ) ( )2 2 2 2cos sinU i iF U U R d U U R= + ⋅ α ⋅ α = + ⋅ α∫  – площадь, заключенная между 

первоначальным внутренним контуром втулки и контуром ее после износа. 
Для максимального значения износа втулки   Ui = U2. 
Тогда элементарная площадь, заключенная между первоначальным контуром втулки 

и контуром ее после износа (площадь поперечного сечения износа), определяется зависи-
мостью 

               ( )2 2 2 cos .UdF U U R d= + ⋅ α⋅ α  

Проинтегрируем это выражение и получим полную площадь поперечного сечения 
износа 

              ( )2 2 2 sinUdF U U R= + ⋅ α . 

Подставив это значение в уравнение работы, получим 

              
( )

( )
2 2 2

2

sin
.

U

a U U R
A

K

µ ⋅ ⋅ + ⋅ α
=

α
 

Приравняв равенство работ, получим коэффициент износа материалов деталей со-
пряжения вал-втулка, как функцию угла контакта 

                  
( )

( )
2

2 2 21
sin

U

a U U RR P

a K

µ⋅ ⋅ + ⋅ αµ⋅ ⋅ϕ⋅ =
α

 ; 

                 ( ) ( )2
2 2 2

1

4 sin мкм
, .
Па×кмU

a U U R
K

D S P

⋅ + ⋅ α
α =

⋅ ⋅
 

Коэффициент износа материалов деталей сопряжения типа вал – втулка показывает, 
на сколько микрометров износится втулка радиусом R2 при контакте с  валом диаметром 
D1 на пути трения S км и давлении  Р Па. 

Таким образом, коэффициент износа, является функцией геометрических парамет-
ров сопряжения, пути трения и условий работы и позволяет прогнозировать ресурс со-
пряжения в зависимости от условий работы. 
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СОЗДАНИЕ ЭКОНОМНОМИЧНЫХ НАПЛАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОЛУЧЕНИЕ МЕТАСТАБИЛЬНОЙ 

САМОТРАНСФОРМИРУЮЩЕЙСЯ ПРИ НАГРУЖЕНИИ СТРУКТУРЫ  
 

Малинов В.Л. (ОАО ГСКТИ, г. Мариуполь) 
 

The increased properties of deposited metal are provided at the expense realization of power-
hungry structural and phase transformations at exploitation.   

 
В связи с постоянно растущей стоимостью энергоносителей и материалов ресурсос-

бережение становится в настоящее время актуальной проблемой. Во многих случаях вос-
становление деталей машин и инструмента, а также повышение его долговечности дости-
гается электродуговой наплавкой с использованием материалов, содержащих дорогие ле-
гирующие элементы, что обусловливает их высокую стоимость. В данной работе обобще-
ны результаты исследований по ее решению в одном из перспективных направлений, а 
именно, - разработке экономичных наплавочных материалов. При этом реализована кон-
цепция, основанная на следующих принципах. 

Наплавочные материалы не должны содержать дорогие легирующие элементы (ни-
кель, молибден, вольфрам и др.) или иметь их в минимально необходимых количествах, 
если без них обойтись не возможно. В качестве основных элементов следует использовать 
марганец, хром, кремний, в небольших количествах - алюминий, титан, ниобий, ванадий. 
В наплавленном металле следует получать метастабильное состояние, способное к само-
трансформации при эксплуатации за счёт энергоёмких структурных и фазовых превраще-
ний. Этими превращениями следует управлять, оптимизируя их применительно к кон-
кретным условиям эксплуатации. Следует использовать разнообразные механизмы уп-
рочнения и сопротивления разрушению: дислокационный, зернограничный, субструктур-
ный, а также динамические прямое и обратное мартенситные превращения, старение и 
двойникование. Структуры, получаемые в наплавленном металле, наряду с различными 
составляющими должны обязательно содержать метастабильный аустенит, количество и 
степень стабильности которого необходимо регулировать в зависимости от требований. В 
ряде случаев целесообразно сочетать наплавку с различными обработками (термической, 
химико-термической, деформационной и комбинированными), сохраняя оптимальное ко-
личество аустенита. Наплавочные материалы должны быть технологичны. На основании 
такого системного подхода разработаны экономнолегированные технологичные напла-
вочные материалы, обеспечивающие получение в наплавленном металле марганцевого и 
хромомарганцевого малоуглеродистого мартенсит. Эти материалы могут быть дополни-
тельно легированы в небольших количествах сильными карбидообразующими элемента-
ми Ti, Nb, V (в ряде случаев N, Al и др.) для получения мелкозернистой структуры и по-
вышения износостойкости за счет образования карбидов и нитридов высокой твердости. 
Особенностью малоуглеродистых марганцевых наплавочных материалов является то, что 
после проведения отпуска при 620-650 оС, обычно применяемого для снятия внутренних 
напряжений, в наплавленном металле образуется до 30-40 % метастабильного аустенита, 
что является следствием перераспределением углерода и марганца между α- и γ-фазами, и 
обогащения последней этими элементами. Несмотря на снижение твердости наплавленно-
го металла, абразивная износостойкость возрастает более чем в 1,3 раза. Это является 
следствием протекания мартенситного превращения в процессе изнашивания. Металл, на-
плавленный малоуглеродистыми хромомарганцевыми материалами, имеющий мартенсит-
но-аустенитную или аустенитную структуру по разгаро-, коррозионно- и износостойкости 
не только не уступает хромоникелевым аналогам, но и превосходит их.  
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РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ ЗА СЧЁТ ПРИМЕНЕНИЯ МАРГАНЦОВИСТЫХ  
И ХРОМОМАРГАНЦОВИСТЫХ СТАЛЕЙ, ЧУГУНОВ И УПРОЧНЯЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ  ЭФФЕКТ САМОЗАКАЛКИ ПРИ 

ОХЛАЖДЕНИИ И / ИЛИ НАГРУЖЕНИИ 
 

Малинов Л.С.  
(Приазовский государственный технический университет, Мариуполь) 

 
Created materials without nickel and strengthening technology, that realizing of self-hardening ef-

fect, to provide resource-saving.  
 
Большинство сталей, чугунов специального назначения содержат в своем составе 

дорогой и дефицитный никель. Важным направлением ресурсосбережения является его 
замена марганцем, залежами руд которого богата Украина. Автором предложено и разви-
вается новое перспективное научное направление, заключающееся в том, что разработка 
экономнолегированных безникелевых сплавов и упрочняющих технологий основывается 
на получении энергоемких структур и эффекта самозакалки при охлаждении и/или нагру-
жении. Предложен и реализован принцип, согласно которому в сплавах различных струк-
турных классов и назначения необходимо наряду с другими составляющими получать ме-
тастабильный аустенит, претерпевающий деформационные мартенситные превращения. 
Важно регулировать количественное соотношение структурных составляющих и развитие 
этих превращений с учетом исходных химического и фазового составов, а также условий 
нагружения и требований к свойствам материала. Это позволяет при экономном легиро-
вании обеспечить высокий уровень механических, служебных и технологических свойств. 
На развитие структурных и фазовых превращений при нагружении расходуется значи-
тельная часть энергии внешнего воздействия и, соответственно, меньшая ее доля идет на 
разрушение. Основными структурными составляющими, обладающими наибольшей энер-
гоемкостью, на основе которых следует создавать экономнолегированные сплавы, долж-
ны быть: мартенсит, нижний бейнит, метастабильный аустенит, карбиды, карбонитриды, 
интерметаллиды. Их количественное соотношение выбирается применительно к конкрет-
ной задаче. С учетом этого обоснован выбор структурных классов, на основе которых 
следует создавать экономнолегированные безникелевые сплавы различного назначения. 
Перспективными являются марганцовистые стали мартенситного класса. Снижение в них 
углерода, введение V, Ti, Nb, Al, а также получение остаточного и (или) вторичного ау-
стенита позволяет обеспечить им высокий уровень механических свойств, получаемый в 
никельсодержащих сталях. Созданы новые высокопрочные безникелевые мартенситно-
аустенитные стали, имеющие высокую прокаливаемость, и не склонные к трещинообразо-
ванию. Перспективными являются стали с 16-25 % Mn. В них при вылеживании благодаря 
γ → ε превращению происходит упрочнение и самопроизвольная релаксация напряжений, 
исключающие необходимость последующей термообработки. Разработаны хромомарган-
цевые метастабильные аустенитные стали, которые по механическим свойствам и износо-
стойкости превосходят аналоги, содержащие никель. Целесообразно использование ста-
лей с эффектом самозакалки при нагружении в процессе эксплуатации, содержащих в 1,5-
2,0 раза меньше марганца, чем известная 110Г13Л, и превосходящих её по абразивной из-
носостойкости. Еще более высокую абразивную износостойкость имеют чугуны на Fe-Cr-
C основе с метастабильным аустенитом. Благодаря динамическому мартенситообразова-
нию они не уступают в этом отношении более дорогому Сормайту-1, а также значительно 
превосходят в этом отношении сталь 110Г13Л. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МАТЕРИАЛОВ КЕРАМИКА-МЕТАЛЛ 
ПРИ ДИФФУЗИОННОЙ СВАРКЕ 

 
Мамчур С.И., Носова Т.В. 

(Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара) 
 

Interaction components by diffusion welding of thermocathodes is investigated. Composition of 
forming diffusion layers in transition zone is analyzed. Reason of distruction thermocathodes during ex-
perimental tested and investigations is found. Limitation of boron and lanthanum diffusion to intermedi-

ate layer is suggested. 
 
В ракетно-космической технике применяются соединения разнородных металлов 

сваркой в твердом состоянии, при которой существенно снижается высокотемпературное 
воздействие на соединяемые материалы, характерное для большинства способов сварки 
плавлением и пайки. 

Одним из путей создания сварных конструкций из трудно свариваемых разнородных 
металлов является предварительное получение биметаллических переходников диффузи-
онной сваркой в вакууме (ДСВ), которые в дальнейшем соединяются в конструкции изде-
лия другими методами. 

 Положительный опыт эксплуатации биметаллических соединений, полученных 
диффузионной сваркой, свидетельствует о принципиальной возможности создания этим 
способом работоспособных соединений из тугоплавких металлов с конструкционными 
сталями и жаропрочными сплавами. 

Главный недостаток конструкции катодов, применяемых в ионных двигателях, при 
механическом закреплении гексаборида лантана в металлическом токоподводе – наруше-
ние электрического контакта на поверхности соединения. Для предотвращения этого 
взаимодействия размещают промежуточную прокладку, исключающую или замедляю-
щую процесс взаимодействия контактирующих слоев. Ресурс работы катода в этом случае 
определяется твердофазным взаимодействием нескольких слоев и надежность конструк-
ции зависит от процессов, происходящих в тонких слоях материалов. 

 Применение термокатодов в ионных двигателях малой тяги ракетно-космической 
техники требует поиска материалов для обеспечения хороших эмиссионных характери-
стик в жестких условиях эксплуатации. Материал катода должен обеспечить заданную 
плотность тока эмиссии с однородным ее распределением на поверхности и устойчивость 
эмиссии при изменении внешних условий.  

Одним из наиболее перспективных материалов для термокатода является гексаборид 
лантана, который обладает целым комплексом уникальных свойств: высокой температу-
рой плавления, химической инертностью, низкой работой выхода, высокой плотностью 
эмиссионного тока.  

Нами изучены процессы, происходящие при взаимодействии гексаборида лантана с 
тугоплавкими металлами подложки для разработки оптимальной технологии изготовле-
ния катодных узлов; предложен способ диффузионной сварки в вакууме; исследованы ма-
териалы для применения промежуточных прокладок. 

В результате проведенных исследований разработаны оптимальные параметры свар-
ки, получено надежное соединение термокатода и повышен ресурс при непрерывной ра-
боте с 50 до 300 часов. В основе повышения надежности катодов лежат технологические 
приемы, ограничивающие диффузию бора при сварке и эксплуатации, путем применения 
промежуточных прокладок. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ МЕТОДАМИ 
РАФІНУВАННЯ ТА МОДИФІКУВАННЯ 

 
Мітяєв О.А., Скуйбіда О.Л. 

(ЗНТУ, м. Запоріжжя, Україна) 
 
Останні десятиліття характеризуються невпинним зростанням споживання алюміні-

євих сплавів і заміни сталевих, чавунних та інших виробів на алюмінієві в різних галузях 
промисловості та побуті. Сьогодні виробництво алюмінієвих сплавів в Україні перевищує 
200 тис. т/рік, при цьому частка вторинних сплавів сягає 45% від загального обсягу виро-
бництва. Переробка вторинної алюмінієвої сировини приводить до значного скорочення 
енергетичних затрат та зменшення обсягів використання непоновлюваних джерел енергії 
в порівнянні з виробництвом первинних сплавів, дозволяє зменшити техногенне наванта-
ження на довкілля. 

Головним недоліком вторинних сплавів на основі алюмінію є нижча за первинні 
якість. Вторинні алюмінієві сплави характеризуються широким інтервалом вмісту основ-
них компонентів та металевих домішок (зокрема, заліза), підвищеною газонасиченістю, 
високою неоднорідністю структури. Аналіз літературних даних свідчить, що найбільш 
розповсюдженими методами покращення якості сплавів, виготовлених із вторинної 
алюмінієвої сировини, є рафінування та модифікування. Ці методи надійно закріпилися в 
технологічних процесах, проте збільшення жорсткості вимог до якості відливок та 
екологічної безпеки потребує їх удосконалення. До того ж, в літературних джерелах прак-
тично повністю відсутня інформація щодо раціональності вибору тих чи інших 
компонентів рафінувальних сумішей та елементів-модифікаторів, їх впливу на структуру 
та властивості алюмінієвих сплавів, виготовлених із вторинної сировини. 

Рафінування вторинних алюмінієвих сплавів об’єднує процеси дегазації й очищення 
розплаву від твердих, переважно неметалевих, вкраплень. Ефективність покривних 
флюсів підвищується зі збільшенням площі контакту між флюсом і розплавом, а також зі 
збільшенням ступеня змочуваності вкраплень флюсом. Традиційно до складу флюсу вхо-
дять KCl, NaCl, Na3AlF6, AlF3, NaF. Значне підвищення механічних та експлуатаційних 
властивостей досягається при введенні в розплав елементів-модифікаторів. Модифікатори 
ливарних сплавів на основі алюмінію можна поділити на дві принципово різні групи. 
Модифікатори І роду формують елементи, що відіграють роль зародків кристалізації при 
охолодженні (Ti, Zr, B, Sb). До модифікаторів ІІ роду належать поверхнево-активні речо-
вини, які адсорбуються межами зерен і гальмують процес росту (Na, K, Ba, Sr, Cs). Для 
забезпечення високої якості відливок і підвищення тривалості модифікувального ефекту, 
до складу модифікувальної суміші для обробки вторинних алюмінієвих сплавів мають 
входити елементи-модифікатори як першого, так і другого роду. 

У зв’язку із вищезазначеним, доцільним є включення до складу рафінувально-
модифікувального флюсу таких сполук як S, NaCl, Na2CO3, SrCO3, KBF4, Ті, SiC, AlF3, а 
до складу модифікатора - Na2CO3, SrCO3, SiC,C, Ti, S. Дослідження показали, що ком-
плексне оброблення  флюсом та модифікатором таких складів приводить до зменшення 
відстані між осями другого порядку дендритів α-твердого розчину кремнію в алюмінії, 
формування дрібнодисперсних та рівномірно розподілених структурних складових, зміни 
форми інтерметалідів на основі заліза з пластинчастої на глобулярну або у вигляді китай-
ських ієрогліфів, збільшення рівня механічних властивостей вторинних алюмінієвих 
сплавів. 

 



 264

МЫСЛЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КАК МЕТОД НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В 
ФИЗИКЕ 

 
Опришко В.И., Гуливец А.Н., Арбузов П.А. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 

 
Рассмотрены особенности мысленного эксперимента в экспериментальной работе. Мыслен-

ные опыты позволяют спланировать реальный эксперимент и выбрать наиболее оптимальный ва-
риант до его проведения. 

 
Под мысленным экспериментом понимается специфический вид умственной дея-

тельности, при которой человек в целях познания оперирует модельными представления-
ми. При этом тот или иной объект ставится мысленно в различные положения, и подби-
раются мысленно такие «экспериментальные» ситуации, в которых, как и в обычном опы-
те, проявится наиболее важные или почему-либо интересные особенности данного пред-
мета или явления.  

В реальном эксперименте объект исследования сохраняет присущее ему бесконечное 
множество свойств и отношений, невозможно полностью изолировать его от второсте-
пенного и получить в абсолютно «чистом» виде. Мысленное же экспериментирование 
имеет неограниченные возможности для абстрагирования и позволяет заменить изучае-
мый объект идеализированным представлением (мысленной моделью), который удобен 
для данного исследования. Отсюда вытекает тесная связь мысленного эксперимента с про-
цессом идеализации, при котором некоторые параметры объекта доводятся мысленно до 
предельно возможных лишь в абстракции значений. 

Мысленный эксперимент помогает творческому воображению ученого при развитии 
той или иной теории. Например, знаменитый «Демон», изобретенный в «теории теплоты» 
Максвеллом, позволил установить статистический характер второго начала термодинами-
ки. «Демон», по описанию ученного, представляет собой «существо, чувства которого на-
столько обострены, что оно может проследить за траекторией каждой молекулы», такое 
существо было бы способно делать то, что в настоящее время невозможно для нас. В са-
мом деле известно, что молекулы в сосуд, наполненном воздухом при однородной темпе-
ратуре, движутся с отнюдь неодинаковыми скоростями. Теперь предположим, что сосуд 
разделен на две части А и В перегородкой, в которой имеется малое отверстие, и сущест-
во, которое может видеть отдельные молекулы, открывает и закрывает это отверстие так, 
чтобы пропустить только более быстрые молекулы из А и В и только медленные - из В и 
А. таким образом, это существо без затраты работы поднимает температуру в В и понижа-
ет в А, в противоречии со вторым законом термодинамики. «Демон» Максвелла впослед-
ствии сыграл огромную роль в установлении связи между энтропией и вероятностью 
(Л. Больцман -1877г.) и между энтропией и информацией (Л. Сциллард – 1929 г.) 

Мысленный эксперимент нашел весьма широкое применение как в классической, так 
и в современной физике. Мысленные опыты позволяют открывать законы-принципы, 
имеющие фундаментальное значение. Они используются как для развития уже сущест-
вующей теории, так и для построения новой. Нередко мысленный эксперимент использу-
ется учеными для разъяснения тех или иных трудных для усвоения положений теории, т.е. 
в педагогических целях. В экспериментальной работе ученого мысленные опыты позво-
ляют спланировать реальный эксперимент, выбрать наиболее оптимальный вариант, про-
анализировать ход его задолго до осуществления. Отсюда  следует также и то, что мыс-
ленный эксперимент как методический прием должен найти свое достойное место в об-
щей системе приемов в методике обучения физике как в средней так и в высшей школе. 
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ОТЖИГ ОТЛИВОК СТАЛИ 20ГЛ В ИНТЕРВАЛЕ МАГНИТНОГО 
ПРЕВРАЩЕНИЯ 

 
Подлесная Т.А.*, Клименко А.П.**  

*  Национальная металлургическая академия Украины, Днепропетровск,  
* * Украинский  государственный химико-технологический университет, Днепропетровск 

 
The temperature-temporal parameters of annealing of foundings were determined from the steel 

used for production of frames of lateral railway carriages,  in the interval of magnetic transformation. 
 
Экономия энергоресурсов в условиях экономического кризиса является одной из 

важнейших задач современных исследований. С целью снижения температуры нагрева 
при отжиге, проводили отработку параметров термической обработки сталей в интервале 
температур, магнитного превращения. Исследовали влияние процессов, происходящих 
при переходе аустенита из ферромагнитного в антиферромагнитное состояние на микро-
структуру образцов отливок из стали 20ГЛ, которые используются для производства рам 
боковых железнодорожных вагонов. 

Определяли влияние температуры отжига на изменение микроструктуры образцов с 
исходной феррито-перлитной структурой. Отжиг проводили в течение 3 часов в соответ-
ствии с промышленными режимами отжига отливок с целью установления оптимальных 
параметров режима отжига второго рода (нормализации)  рамы  боковой  для  получения  
в  металле  определенных механических  свойств. Отжиг при температуре начала магнит-
ного превращения вызывает частичное округление перлитных колоний и начальные ста-
дии перетекания углерода из колоний на границы зерен. 

Состояние магнитного аустенита стабильно. Кольцевые структуры существуют при 
выдержке в течение 3 часов, что подтверждают контрольные закалки. 

Это дает возможность реализации отжига в промышленных условиях при неодно-
родностях температурного поля и колебаниях температуры, связанных со степенью точ-
ности ее поддержания в печах. 

Образование перлитных окантовок по границам ферритных зерен при отжиге образ-
цов, литой стали в интервале магнитного превращения происходит и при исходной мелко-
зернистой структуре.  

Отжиг в интервале температур магнитного превращения вызывает измельчение зе-
рен феррита, образование субзеренной структуры, что способствует повышению уровня 
механических свойств стали. 

Величина ударной вязкости образцов литой стали 20ГЛ после отжига в интервале 
магнитного превращения достигала KCU(-60) = 48 Дж/см2, что соответствует уровню вяз-
кости литой стали после отжига при 900°С. 

На микроструктуру стали влияет не только температура отжига, но и скорость охла-
ждения металла после выдержки в печи. Замедленное охлаждение образцов после отжига 
приводит, помимо измельчения структуры, к частичной сфероидизации карбидной фазы. 
Таким образом, отжиг при температуре магнитного превращения позволяет уменьшить 
температуру отжига на примерно 160…180°С, а его продолжительность в среднем в 1,4 
раза. При этом обеспечивается получение изделий с определенным уровнем свойств, т.е. 
необходимыми прочностью и пластичностью. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ДЕФОРМАЦИИ НА 
СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА СТАЛИ ПОСЛЕ БОРИРОВАНИЯ 

 
Спиридонова И.М., Дорогань К.И., Дорогань Т.Е.  

(Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара) 
 

Intensification of process diffusion boron into the ferro-alloys using preliminary shock-wave 
weighting was studied. Preliminary shock-wave weighting leads to the formation of a high number of de-
fects, changes in the steel structure and intensification of diffusion process with increasing of the value of 

a shock impulse. 
 
Использование высокоскоростной деформации в сочетании с последующей химико-

термической обработкой является чрезвычайно интересным и перспективным направле-
нием для исследований. 

Из большого разнообразия явлений, сопровождающих воздействие ударных волн на 
металлические материалы, практически важными являются изменение их микроструктуры 
в механических свойств. При правильном выборе параметров нагружения увеличиваются 
поверхностная твердость, износостойкость и прочность деталей из различных сталей. Для 
получения заметного эффекта упрочнения необходимо воздействие на металлы достаточ-
но сильных ударных волн. Ударные волны в упрочняемом материале создаются контакт-
ным взрывом заряда ВВ или ударом пластины. 

Нами исследовались образцы изготовленные из стали 40Х и стали 3, которые были 
борированы после высокоскоростной деформации. Деформация производилась взрывом 
наложенного слоя взрывчатого вещества (ВВ) разной высоты, на поверхность стального 
образца. Борирование проводили в порошках карбида бора F80(74.5%B+0.2%B2O3), 
F90(75%B+0.2%B2O3) с добавлением активаторов ускоряющих диффузию NaF, Al, 
Na2CO3 в течении 5 часов при температуре 950º С. 

Деформация металлов с высокими скоростями приводит к характерным изменениям 
их структуры и свойств. Развитие субструктуры деформированного металла по мере уве-
личения степени деформации можно представить последовательно уменьшающимися 
объемами, различающимися степенью совершенства и свойствами границ, появлением 
большого количества дефектов и возникновению высоких внутренних напряжений. С уве-
личением интенсивности нагружения происходит измельчение зерен стали, увеличивается 
микротвердость. 

При борировании происходит диффузия точечных дефектов, их аннигиляция и сток 
в дислокации и границы зерен. Происходит перераспределение и аннигиляция дислокаций 
путем скольжения и переползания, формирование малоугловых границ, перемещение суб-
зеренных малоугловых и межзеренных высокоугловых границ с поглощением дефектов, 
рост зерен. Эти процессы положительно влияют на диффузию бора в сталь. На получен-
ных образцах с увеличением степени деформации наблюдается увеличение глубины диф-
фузионного слоя в 1,5 - 2 раза и изменение его морфологии. Увеличивается микротвер-
дость слоя и уменьшается микрохрупкость, увеличивается прочность. 

Таким образом, возможно получение упрочненных слоев с рядом ценных характери-
стик, которые очень важны для упрочнение поверхности деталей используемых на желез-
нодорожном транспорте, работающих в условиях повышенных нагрузок. Целью упрочне-
ния является увеличения срока службы деталей и соответственно экономическая выгода. 
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О РОЛИ УГЛЕРОДА В ПРОЦЕССЕ НАСЫЩЕНИЯ СТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
БОРОМ  

 
Спиридонова И.М., Мостовой В.И., Колючая В.Д., Федоренкова Л.И. 

(Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара) 
 
The boron and carbon joint action on diffusive process in steels was considered. The diffusion layer 

depth depends on carbon content in the steel and saturation time was received. The diffusion layer depth 
rise is determined by contribution of every structure phase elements with carbon consist and by their ra-

tios was showed. 
 
Поскольку данные о влиянии углерода на массоперенос бора в стали достаточно 

противоречивы,  актуально дальнейшее изучение механизмов управления процессами со-
вместной диффузии углерода и бора. В связи с этим представляет интерес изучение рег-
рессного развития перлитных зерен в подслое под боридными иглами  фронта реактивной 
диффузии бора. Процесс «вытеснения» углерода под давлением напряжений движущегося 
фронта фазы Fe2B является неоднозначным и определяется конфликтом влияний движу-
щихся атомов бора и углерода при распределении углерода и бора в аустените.  

Процесс диффузионного насыщения осуществляли при температуре 950±10°С в те-
чение 0,5 и 5 часов на стальных образцах с содержанием углерода от 0,01% до 1,1%. В ка-
честве основы боризатора использовали карбид бора. Результаты химико-термической об-
работки (ХТО) приведены в таблице. 

Зависимость глубины диффузионного слоя от содержания углерода в стали и време-
ни насыщения 

Толщина боридного слоя, ТБС,  мкм Толщина подслоя, l, мкм 
Время обработки, t, мин. 

Содержание уг-
лерода в стали, 

% 30 300 30 300 
0,01* 15-20 150-180 - - 
0,20 15-20 90-100 180-200 200-280 
0,30 25-35 100-110 230-250 250-300 
0,40 30-40 150-170 500-550 600-700 
0,45 40-45 160-180 500-600 650-750 
0,60 25-30 120-130 150-200 200-250 
0,80 10-15 60-80 - - 

1,10** 10-15 95-100 - - 
1)* – армко-железо;  2)** – цементованная сталь 20. 
 
Как следует  из данных, приведенных в таблице, имеет место  кооперативный вклад 

структурных элементов фаз, образованных углеродом на продвижение фронта реактивной 
диффузии Fe2B. При соотношении феррита и перлита 50:50 рост Fe2B в феррите и вклад 
превращений перлит – карбоборид – борид максимальные. Следует заметить, что карбиды 
железа, возникающие после цементации стали 20, способствуют росту боридного слоя 
(табл.).  Однако, присутствующие в армко-железе микрокристаллические выделения кар-
бидов способствуют образованию боридного слоя большей глубины. 

Таким образом, рост толщины диффузионного слоя при борировании определяется 
вкладом каждой из структурных элементов фаз, образованных углеродом и соотношения-
ми между ними. 
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТАЛЛОВ В СПЛАВАХ  
И КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ. СООБЩЕНИЕ 31 

 
Спиридонова И.М., Федина Г.П., Здоровец Н.А. (Днепропетровский национальный 

университет имени Олеся Гончара) 
 

A number of differential models approximated the characteristic polynomial for complementary 
functions with one heteroatom Е(Нii, Нij, h), where Нii, Нij, и h - Coulomb parameter, resonance integral 
and auxiliary inductive parameter accordingly were considered. Different surface sections Е(Нii, Нij, h) 

with more 2 atoms in the system illustrate the nonlinear antitangent type  solutions depend on only H and 
hyperbolic solutions depend on only Нij (h=const). 

 
Как показано нами ранее, комплексные соединения ксантеновых красителей, к кото-

рым принадлежат производные триоксифлуорона, получили широкое применение для по-
вышения надежности определения металлов в сплавах и композиционных материалах. 
Успешное использование названных красителей обусловлено тем, что, исходя из ксанте-
нового ядра, легко может быть синтезирован ряд соединений, а также потому, что эти со-
единения являются лигандами для металлов всех групп Периодической системы. При 
этом оказалось, что между положением максимума поглощения первых длинноволновых 

полос растворов комплексов (МПРК) и ионным радиусом элемента-
комплексообразователя существует соотношение, явный вид которого найден с использо-
ванием нелинейного приближения, физический смысл которого может быть установлен 
как с помощью методов свободного электронного газа, так и молекулярных орбиталей. 
Полученные корреляции могут быть пригодными для решения обратной задачи - нахож-
дения величин ионных радиусов элементов на основании положения МПРК.  

Целью настоящего исследования является разработка принципиально нового метода 
направленного поиска органических лигандов с повышенной контрастностью при ком-
плексообразовании на примере фенилфлуорона (ТОФ). 

Для последнего был произведен расчет строения и устойчивости в рамках неэмпи-
рического подхода с полной оптимизацией геометрии в базисе 6-31+G* и дальнейшим 
уточнением энергии во втором порядке теории возмущений (MP2/6-31+G*//RHF/6-
31+G*). Для некоторых структур были выполнены расчеты с полной оптимизацией гео-
метрии на уровне MP2/6-31+G** .  

В результате получено, что модельные структуры комплекса с большими Нii харак-
теризуют несвязанные системы реагент-элемент-комплексообразователь и поэтому физи-
ческого смысла не имеют. Сделанный вывод подтверждается рассмотрением характера 
изменения величин уровней энергии с увеличением Нii . При Нii<1 в электронной системе 
комплекса содержится n/2  π-электронных пар (без учета R для комплексов рассматривае-
мого типа n=26) и положение МПРК обуславливается переходом При Нii>1 реализуется 
переход, что указывает на уменьшение числа электронов в π-электронной системе ком-
плекса на одну пару, которая, как и указывалось выше, локализуется на атоме-
комлексообразователе.  
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РЕМОНТА РАДИАТОРОВ АВТОМОБИЛЕЙ  
С ПОМОЩЬЮ ПАЙКИ 

 
Тальмин М.Е., Зайцев Н.П., Храмцов А.Н. (ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 

 
The questions of upgrading repair of radiators of cars  in the field terms at renewal of the objects of  

National transporting system , by soldering and welding with the use of the special table which can move 
in different planes, are examined 

 
При выполнении строительных и ремонтно-восстановительных работ на объектах 

Национальной транспортной системы, пострадавших в результате катастроф природного, 
техногенного и военного характера, восстановительная техника (в частности автомобили), 
при интенсивной эксплуатации, испытывают большие нагрузки. Из-за того что для охла-
ждения двигателей внутреннего сгорания используются охлаждающие жидкости (анти-
фризы), которые заливаются в радиатор, недостаточно высокого качества, происходит пе-
регрев и в стенках радиатора образуются микротрещины и раковины, что способствует 
вытеканию охлаждающей жидкости. Радиатор выходит из строя. 

На выход из строя радиаторов оказывает влияние и отвратительное состояние авто-
мобильных дорог. На бачках и сотах радиатора появляются микротрещины, раковины. На 
соединении верхних и нижних патрубков с бачками образуются трещины, а иногда пат-
рубки просто обламываются. 

Все эти повреждения необходимо устранять в полевых условиях, тоесть производить 
пайку или аргоннодуговую сварку. 

Одной из особенностей, которая повышает качество пайки является правильное оп-
ределение уклона во всех плоскостях в которых будет наклоняться радиатор. Это необхо-
димо для того, чтобы припой растекался ровным слоем и в нужном направлении. Большое 
значение  при этом имеет опыт и квалификация специалиста. Для выбора правильного на-
клона радиатора мы предлагаем изготовить специальный стол, крышка которого посред-
ством шарового шарнира, может принимать любое необходимое нам положение и может 
менять уклон во время производства пайки. На этот стол и крепится неисправный радиа-
тор. 

Поврежденные места (микротрещины, трещины, раковины, обломы) зачищают 
шлифовальной машинкой или стальной щеткой до металлического блеска, труднодоступ-
ные места зачищают шабером, а если необходимоделаются кромки для сварных соедине-
ний. Зачищенные места обезжиривают расстворителем или для более качественного со-
единения протравливают места пайки ортофосфорной кислотой. Подготовленную поверх-
ность прогревают до температуры 500…600 °С и в ванну трещины или раковини вводят 
расплавленый присадочный материал (олово, латунь, медь и т. д.). От расплавленого ма-
териала кислород, который находится в трещинах и раковинах, сгорает и при пайке не об-
разуется новых раковин. 

Одновременно нагревают присадочный пруток марки 34А. Нагретый конец прутка 
окунают в порошкообразный флюс Ф-34А и вводят в пламя горелки. Место пайки слегка 
натирают концом присадочного прутка. Если поверхность прогрета недостаточно, то при-
пой растекается по ней отдельными наплывами. При достаточном прогреве поверхности 
припой растекается ровным слоем. Однако если мы выберем не правильный уклон, при-
пой может растекаться не в том направлении, что нам нужно. Вот в этом случае крышка 
стола поворачивается и выбирается ее уклон, а соответственно и уклон находящегося на 
ее поверхности ремонтируемого радиатора, что позволяет припою растекаться в нужном 
направлении. 

После такого ремонта, на радиаторах, проверенных под давлением и подвергшихся 
вновь интенсивной тряске, трещины не возобновляются. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСПАДА ПЕРЕОХЛАЖДЕННОГО АУСТЕНИТА  

В РЕЛЬСОВЫХ СТАЛЯХ М74 И 75ХГСМ 
 

Ткаченко Ф.К., Кузьмин С.О., Ефременко В.Г.  
(Приазовский государственный технический университет) 

 
The particularities of the shaping of rail steels’ microstructure under cooling with different veloci-

ties from austenite interval of temperature are described, the temperature borders of the areas of phase 
transformations are presented. 

 
Повышение качества железнодорожных рельсов связывают с применением сталей 

нового поколения, отличающихся от традиционных сталей повышенным уровнем легиро-
вания. Получение требуемого типа микроструктуры (троосто-сорбита закалки) в рельсах 
из легированных сталей предполагает адекватный выбор скорости охлаждения из аусте-
нитной области, для чего необходимо знать характер структурных превращений в стали 
при термической обработке. Изучали особенности структурообразования в опытной рель-
совой стали 75ХГСМ (0,77 % C, 0,98 % Mn, 0,46 % Si, 0,38 % Cr, 0,064 % Mo) в сравнении 
с известной сталью М74 (0,75 % C, 0,94 % Mn, 0,28 % Si). Превращения переохлажденно-
го аустенита в сталях анализировали по термокинетическим диаграммам (ТКД), постро-
енным термическим методом. Температура аустенизации составляла 970 оС.  

Как было установлено, сталь М74 относится к сталям с перлитных типом прокали-
ваемости; на ее ТКД отмечается наличие лишь перлитной и мартенситной областей пре-
вращения. При скоростях охлаждения (Vохл) от 6,5 до 14,3 оС/с в интервале 475-620 оС 
формируется структура, состоящая из эвтектоида разной степени дисперсности. При 
Vохл=16 оС/с превращение начинается при 525 оС образованием троостита, после чего оно 
приостанавливается и продолжается лишь после достижения мартенситной точки (260 оС). 
При Vохл=28,6 оС/с область образования троостита смещается к 470-480 оС, при этом ос-
новная масса аустенита переохлаждается до мартенситного интервала. Скорость охлажде-
ния, равная 33,3 оС/с, является критической для стали М74 при закалке на мартенсит. 

В стали 75ХГСМ при Vохл=80 оС/с превращение аустенита протекает ниже 254 оС с 
формированием мартенсита (твердость 825-836 HV). При Vохл=13,2 оС/с превращение на-
чинается при 370-375 оС появлением 2-3 % верхнего бейнита, а завершается при темпера-
турах ниже 255 оС образованием мартенсита (804-825 HV). Дальнейшее снижение Vохл до 
3,57 оС/с сопровождается повышением температуры начала бейнитного превращения до 
450-385 оС, Мн при этом снижается до 230 оС. Параллельно возрастает количество бейни-
та; его микротвердость варьируется в пределах 404-596 HV. При Vохл=0,85 оС/с распад ау-
стенита начинается в перлитной области при 585 оС, а заканчивается в бейнитном интер-
вале - при 385 оС.  

Снижение скорости охлаждения до 0,63 оС/с и менее повышает температуру перлит-
ного превращения в стали 75ХГСМ до 620-670 оС. В этом случае формируется эвтектоид-
ная структура различной дисперсности. Так, при Vохл=0,63 оС/с образуется дисперсная 
троосто-сорбитная структура с твердостью 370-391 HV, а при Vохл=0,14-0,20 оС/с – более 
грубая сорбитно-перлитная структура с 326-364 HV. Количество крупнопластинчатого 
перлита достигает максимума при охлаждении со скоростью 0,03 оС/с; твердость при этом 
снижается до 304-321  HV. 

Анализ ТКД и результатов микроструктурного анализа показывает, что сталь 
75ХГСМ относится к сталям с бейнитным типом прокаливаемости. Скорость охлаждения 
13,2 оС/с можно считать критической для данной стали при закалке на мартенситную 
структуру.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ 
ДЕФОРМАЦИИ НА ПРОЦЕСС РАСПАДА ПРИ ОТПУСКЕ НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫХ  

И БОРСОДЕРЖАЩИХ СПЛАВОВ 
 

Филоненко Н.Ю. 
(Украинский государственный химико-технологический университет, г. Днепропетровск) 

 
Influence of preliminary deformation was studied on the process of education of martensita at vaca-

tion for a lower-carbon steel and born steel alloy. It is shown, that morphology of formation of carbides 
alloys takes place not identically. 

 
Процессы коагуляции, происходящий при изотермическом отпуске легированной 

стали прошедшей предварительно деформационную обработку исследованы недостаточ-
но. В работе исследовали особенности влияние температуры и степени предварительной 
деформации на процессы отпуска и выделения карбидных фаз в низкоуглеродистых и бо-
рокарбидных  фаз в борсодержащих сплавах. 

Исследования проводили на сплавах с массовым содержанием: 1. углерода 0,25 %; 
2. углерода 0,25 %, бора 0,002…0,0035 %. Закалку осуществляли после предварительной  
деформации  при температурах 25 °С, 950 °С со степенью деформации 20 %, 40 % с по-
следующим охлаждением в воде от температуры 950 °С со скоростью охлаждения 
100 °С/с. Отпуск проводили при температуре 600 °С в течение 10 часов. Структуру и 
свойства обработанных образцов исследовали методами металлографического, спектраль-
ного, дюраметрического и рентгеноструктурного анализов. 

В результате нагрева и последующей закалки борсодержащего сплава, прошедшего 
предварительную деформацию, происходит образование мартенсита и остаточного аусте-
нита. В поверхностной зоне мартенсит имеет структуру, которая отлична от мартенситной 
структуры объема образца. Для низкоуглеродистого сплава объемная доля остаточного 
аустенита в поверхностной зоне меньше, чем в борсодержащем. Микротвердость мартен-
сита для низкоуглеродистого и борсодержащего сплава в поверхностной зоне выше, чем в 
объеме сплава. Наибольшее количество мартенсита в поверхностной зоне низкоуглероди-
стого сплава образуется в результате предварительной деформации при температуре 
25 °С.  

В низкоуглеродистом сплаве процесс распада мартенсита при отпуске в поверхност-
ной зоне при уменьшении температуры и степени предварительной деформации, проис-
ходит менее интенсивно, чем в объеме сплава. В микроструктуре поверхностной зоны на-
блюдали не распавшиеся иглы мартенсита, а в объеме образца происходит почти полный 
распад мартенсита, и образуются карбидные выделения в ферритной матрице. После де-
формации происходит увеличение плотности дислокаций, которые наследуются при мар-
тенситном превращении и  замедление процесса образования зародышей карбидов. Про-
цесс распада мартенсита после предварительной горячей деформации происходит более 
интенсивно в поверхностной зоне низкоуглеродистого сплава. Микроструктура состоит из 
сорбита, точечных карбидов, расположенных по границам аустенитного зерна. 

Микролегирование сплава бором уменьшает время необходимое для распада мар-
тенсита по сравнению с низкоуглеродистым сплавом при тех же условиях предваритель-
ной обработки. Выделения борцементита, образующегося в результате распада мартенси-
та в поверхностной зоне имели большие размеры и объемную долю, чем в объеме образца. 
В результате отпуска борсодержащего сплава, прошедшего предварительную деформа-
цию при температуре 25 °С, борцементитные частицы распределены равномерно в фер-
ритной матрице. Увеличение степени предварительной деформации способствует более 
равномерному распределению борцементитных частиц, образовавшихся в результате рас-
пада мартенсита. 
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ВІДНОВЛЕННЯ ПОСАДОЧНИХ МІСЦЬ ПІДШИПНИКІВ КОЧЕННЯ 

 
Храмцов А.М., Щока І.М., Примакін А.О. (ДНУЗТ, г. Дніпропетровськ) 

 
Більшість валів в механізмах закріплена в стінках корпусів за допомогою підшипни-

ків кочення, які запресовані в посадочні місця. Підшипники і їх посадочні місця випробо-
вують на собі великі навантаження. Внаслідок чого відбувається поступовий знос посадо-
чних місць, підшипники кочення провертаються в зовнішній обоймі, що недопустимо. 

Існує ряд способів відновлення посадочних місць підшипників кочення. Одним з ос-
новних є спосіб відновлення деталей пластичною деформацією. 

Пластичною деформацією називається необоротна зміна форми кристалічного тіла 
під впливом напруженого стану. Відновлення деталей за допомогою пластичних дефор-
мацій називається пластичним деформуванням. Воно засноване на здатності металу за пе-
вних умов змінювати свою форму і розміри без руйнування. 

Суть способу полягає у тому, що метал деталі в холодному або в гарячому стані пе-
реміщається з мало відповідальних ділянок до зношеної поверхні. Спосіб застосовується у 
тому випадку, коли переміщення металу не погіршує умов роботи деталі. Залежно від то-
го, які параметри деталей вимагають відновлення, застосовують правку, осідання, розда-
чу, витяг, накатку, втискування, обтискання та ін. 

У нашому випадку, для відновлення посадочних місць підшипників кочення, засто-
суємо втискування в холодному стані, операцію по переміщенню металу до зношеної по-
верхні за рахунок менш важливої зони. Воно аналогічно осіданню, але висота деталі при 
цьому не зменшується. Для цього ми беремо керно і кернім посадочне місце підшипника. 
Керно залишає на посадочній поверхні відбиток виступів, тим самим збільшуючи розмір 
посадочного місця. Потім запресовуємо підшипник кочення на місце. 

Даний спосіб відновлення посадочних місць підшипників кочення не вимагає мате-
ріальних витрат і кваліфікованих робітників, простий у виконанні, не потребує додатково-
го нагріву, може бути застосований в польових умовах, що важливо при відновленні або 
будівництві ділянки залізниці. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТОНКОЙ СТРУКТУРЫ В ЗАКАЛЁННЫХ И 

ОТПУЩЕННЫХ ХРОМИСТЫХ СТАЛЯХ 
 

Чайковский О.А. (ПГАСА), Вакуленко И.А. (ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 
 

Investigation of changes in fine structure at isothermal tempering by 650ºC of hardening steel 7X8 
and 7X18. 

 
Карбидные превращения, происходящие при отпуске закаленных высокоуглероди-

стых хромистых сталей, оказывают существенное влияние на характеристики тонкой 
структуры – величину блоков и искажений второго рода кристаллической решетки матри-
цы. Характер изменения тонкой кристаллической структуры матрицы зависит от наличия 
в стали одного или нескольких специальных карбидов. 

Было установлено, что для состояния высокой прочности стали и сплавов характер-
но наличие больших искажений решетки и дисперсность составляющих фаз, а разупроч-
нение сопровождается уменьшением искажений решетки и укрупнением блоков основно-
го твердого раствора (матрицы) и выделяющейся фазы. 

Были исследованы изменения тонкой структуры – величины блоков и искажений 
второго рода при изотермическом отпуске 650ºС сталей 7Х8 и 7Х18. 
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Необходимым условием исследования являлось получение после закалки структуры 
с максимальным количеством мартенсита и полное отсутствие избыточных карбидов. 
Обычно, применяемые температура нагрева под закалку и выдержка не обеспечивают 
полное растворение карбидов, которые могут являться центрами кристаллизации карби-
дов при отпуске. 

Высокие температуры нагрева под закалку (1200ºС) длительная выдержка при дан-
ной температуре (4 часа) и применение жидкого азота при охлаждении образцов позволи-
ло получить структуру, в которой отсутствовала карбидная фаза, и было минимальным 
количество остаточного аустенита. 

В структуре стали 7Х18 при отпуске выделяются два специальных карбида (M7C3 и 
M23C6), а в стали 7Х8 один тип специального карбида (M7C3). 

Одним из основных факторов, оказывающих влияние на характеристики тонкой 
кристаллической структуры матрицы, является выделение специальных карбидов. Как по-
казали проведенные рентгеноструктурные исследования стали 7Х8 после отпуска при 
650ºС при выдержках 1-10 мин., наблюдаются высокие значения искажений второго рода 
и небольшие размеры блоков альфа-фазы связанные с процессами начала образования 
специального карбида M7C3. Последующее резкое снятие искажений второго рода кри-
сталлической решетки и рост блоков альфа-фазы связан с тем, что с образовавшимися 
специальными карбидами происходят процессы коагуляции и сфероидизации, нарушается 
сопряженность решеток карбидов и матрицы. 

Образование кубического карбида M23C6 в стали 7Х18 приводит к дополнительному 
увеличению искажений кристаллической решетки матрицы. Изменения карбидной фазы 
приводят к задержке роста блоков альфа-фазы в интервале длительности отпуска 10-60 
мин. Последующее резкое снятие искажений второго рода кристаллической решетки и ин-
тенсивный рост блоков альфа-фазы при выдержке 60 мин. связаны с процессами коагуля-
ции и сфероидизации кубического карбида M23C6. 

 
ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И РАЗМЕРОВ ЗЕРЕН НА ПРОЧНОСТЬ И 

УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ КОЛЕСНОЙ СТАЛИ R7 
 

Шаповалова О.М., Горб Е.В., Камышный А.Е., Кушнир М.А., Татарко Ю.В., Марко-
ва И.А., Ивченко Т.И., Полишко С.А., Лебедева Т.А., Кульчицкая Л.Я. 

(Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара,  
ОАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ») 

 
The laws of influence of chemical composition, sum of alloys and grain size on the parameters of 

strength, ductility and resilience of the wheel steel R7 are established by the application of correlation and 
regression methods for the results of 232 melts. This made it possible to optimize the structure of steel, 

correct the technology and mode of wheels processing.   
 
Сталь R7 является многокомпонентной системой, в состав которой входят углерод, 

марганец, кремний с суммой Σ(C+Mn+Si)=1,70 % мас. по EN 13262 (max), микролеги-
рующие элементы с Σ(Cr+Ni+Mo+Cu+V)=0,86 % мас. Допускается содержание вредных 
примесей S≤0,015 % мас., Р≤0,020 % мас. Общее количество легирующих элементов (ЛЭ) 
составляет ΣЛЭ=2,56 % мас. и соответствующий углеродный эквивалент равен 
Сэкв.=0,76 % мас. Это означает, что сталь имеет феррито-перлитную структуру с очень ма-
лым количеством избыточного феррита ≈ 5 %. Для повышения трещиностойкости такое 
количество феррита по границам перлитных колоний слишком низкое.  Поэтому  автора-
ми  рекомендовано  выплавлять  сталь  с количеством  феррита 12-14 %,  которому  соот-
ветствует  углеродный  эквивалент  0,69-0,71 % мас. По данным 232 серийных плавок 
ОАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ» в реальных колесах  из  стали  R7  среднее  количество  ферри-
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та  находится в пределах 17-18 % и Сэкв.=0,66-0,72 % мас. Повышенное количество ферри-
та увеличивает риск понижения трещиностойкости, поскольку это менее прочная состав-
ляющая структуры стали R7, и как показано нами ранее, дополнительно ослабленная рас-
положенными преимущественно в ней неметаллическими включениями. Был исследован 
большой массив данных промышленных плавок из стали R7 для выявления влияния 
ΣЛЭ % мас. на механические свойства колес. Показано, что с увеличением ΣЛЭ до 2 % 
мас. твердость (НВ) возрастает по зависимости y=127x+102,5, предел прочности, текуче-
сти и ударной вязкости, соответственно по зависимостям y=55,8x+799, y=73,67x+475,3, 
y=13,86x+0,33, где у – параметр механических свойств, x – ΣЛЭ % мас. При увеличении 
ΣЛЭ относительное удлинение несколько снижается: y=-6,28x+27,85. Дано объяснение 
закономерному изменению каждой из характеристик механических свойств под влиянием 
увеличения ΣЛЭ. 

На механические свойства заметно влияет балл зерна в металле колес из стали R7: 
чем он выше, тем мельче зерно, выше ударная вязкость, твердость, передел прочности. 
Показано, что измельчение зерен и повышения дисперсности структуры перлита связаны 
с действием карбидообразующих элементов, особенно V, C, Mn. Предложны механизмы 
такого влияния на свойства. 

Установленные факты, зависимости, результаты исследования структуры, механиче-
ских свойств колес из стали R7, обработки статистических данных позволили оптимизи-
ровать ее состав, внести коррективы в технологии и режимы обработки колес. 

 
СТРУКТУРА И СВОЙСТВА МОДИФИЦИРОВАННОЙ КОЛЕСНОЙ СТАЛИ R7 

 
Шаповалова О.М., Польский Г.Н., Горб Е.В., Камышный А.Е., Кушнир М.А., Татар-

ко Ю.В. (Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара, 
ОАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ») 

 
The industrial ingots were inoculated by the special modifiers. It brought in the following results: 

the chemical composition of the wheel steel R7 became stable; the grain was reduced to 8-7.5 points (to 
90%); the number of nonmetallic inclusions decreased by 49%; their shape were changed into globular; 
the level and stability of the mechanical properties were increased. The 50% of wheels stood the fracture 

strength tests on the basis of 107 cycles at Customer’s place. 
 
Модифицирование стали R7 специальными модификаторами проведено для повы-

шения трещиностойкости колес Ø 920 мм для пассажирского транспорта. Исследованием 
состава, структуры и свойств серийных 232 плавок немодифицированных колес этой ста-
ли и образцов разрушившегося колеса из немодифицированной стали в процессе длитель-
ных испытаний на трещиностойкость (107 циклов) установлены факторы риска. Ими явля-
лись: недолегированность феррита, что снизило его прочность, преимущественное распо-
ложение сульфидов, оксисульфидов и других неметаллических включений с неблагопри-
ятной морфологией. Которые дополнительно повышали склонность феррита к 
образованию микротрещин; нестабильность содержания легирующих элементов в объеме 
плавки и между плавками; микронапряжения, связанные микроискажениями кристалличе-
ской решетки и повышенным водородом, разницей в прочности выделений избыточного 
феррита и перлита, значительным содержанием серы и фосфора, хотя в целом они отвеча-
ли требованиям EN 13262 и ТК 125-Б. 

Модифицированием специальными модификаторами трех промышленных плавок 
(по 100 тонн каждая) получены следующие результаты для стали R7. Достигнуто измель-
чение  литых  зерен,  благодаря  чему  в  металле  колес  их  размер  оценен  на   8-
7,5 баллов в 90 % образцов, в промышленных серийных немодифицированных плавках 
только 40 % характеризовались столь высоким баллом. Стабилизирован химический со-
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став модифицированной стали R7 по всем элементам и увеличена концентрация тех, кото-
рые упрочняют феррит. Благодаря повышению степени легированности возросла проч-
ность феррита и снизилась склонность к распространению микротрещин вдоль его выде-
лений. Внесением корректив по концентрации микролегирующих элементов рекомендо-
ван и апробирован при выплавке модифицированных промышленных слитков химический 
состав, который обеспечивает оптимальное количество избыточного феррита в стали R7. 
Путем модифицирования снижено содержание серы на 50 % отн. по отношению к сред-
ним значениям в серийном металле 180 % отн. по отношению к требованиям EN 13262. 
Уменьшено количество неметаллических включений на 40 %, изменена их морфология: 
вместо удлиненных и ограненных выделений сульфидов и других более сложных неме-
таллических включений получены мелкие глобулярные выделения. Благодаря происшед-
шим изменениям и стабилизации состава, структуры, уменьшению числа неметалличе-
ских включений, изменению их морфологии получены достаточно высокие и стабильные 
параметры механических свойств колес из модифицированной  стали  R7.  Так  в  послед-
ней плавке с модифицированием  (№22482)  получены  следующие  механические  свой-
ства:  σв-921 МПа,  σт–640 МПа,  δ–15 %,  KCU–25,4 Дж (при +20оС) и KCU–20,4 Дж (при 
-20оС); 50 % колес, испытанных на трещиностойкость у Заказчика на базе 107 циклов вы-
держали испытания. Модифицирование специальными модификаторами стали R7 дало 
положительные результаты по повышению трещиностойкости.  

 
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ЛАЗЕРНОЇ ПОВЕРХНЕВОЇ ОБРОБКИ 

ВАЖКОНАВАНТАЖЕНИХ ДЕТАЛЕЙ КОЛІСНИХ ПАР ВАГОНІВ 
 

Шелягін В.Д., Хаскін В.Ю., Нікулін О.Т., Бернацький А.В., Сіора А.В.  
(ІЕЗ ім. Є.О.Патона НАН України) 

 
Possibility of application of processes of laser superficial processing for restoration and increase of a 
resource of operation of shafts and rims of wheels of railway cars is investigated. Influence of critical 
parametres of process on depth of a zone of laser influence and their communication with received 

structure and hardness is defined. 
 
У процесі експлуатації рухомого состава деталі залізничного транспорту змінюються 

внаслідок зношування або появи різного роду несправностей.  
Одним з вузлів ходової частини вагона, що працює в найбільш важких умовах, є ко-

лісна пара. Її вісь постійно піддається впливу великих статичних і динамічних наванта-
жень. Крім того, на неї діють додаткові напруги стиснення в місцях пресових з'єднань із 
колесами й вона сприймає удари від рейок при наявності дефектів на поверхні кочення 
коліс і на стиках. На працездатність осі впливають різні технологічні порушення при її 
виготовленні й обробці. Сполучення ряду цих факторів сприяє виникненню в осі місцевих 
напружень, які разом з втомними явищами  призводять до утворення тріщин. Глибина де-
фектного шару на шейках осей становить звичайно порядку 0,1...0,3 мм на діаметр. 

Традиційно осі вагонів відновлювали дуговими або газополум'яним способами зва-
рювання й наплавлення (ручний дуговим, автоматичним і напівавтоматичним під шаром 
флюсу й у середовищі захисних газів, плазмово-дуговим, газовим й ін.). До недоліків цих 
способів варто віднести великий (понад 1 мм) припуск на чистову механічну обробку й 
значний розігрів оброблюваної деталі, що може негативно позначитися на її геометрії піс-
ля остигання. Крім того, матеріал осі колісної пари (зазвичай сталь 60) є важко зварюва-
ним і не рекомендується для дугових способів  зварювання й наплавлення. Авторами про-
ведено експерименти, які показали можливість  застосування для відновлення шийок осей 
вагонів процесів поверхневої обробки (наплавлення й легування) неперервним випромі-
нюванням СО2-лазера, які дозволяють усунути зазначені недоліки.  
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Крім відновлення шийок осей вагонів актуальним є завдання підвищення експлуата-
ційного ресурсу поверхонь кочення колісних пар, тобто ободів коліс. Однак, такий ефект 
не повинен супроводжуватися зниженням строку служби рейок. Наші дослідження пока-
зали, що найбільше наближення до необхідного результату дає «острівкове» зміцнення, 
що створює тверді зносостійкі ділянки металу в порівняно м'якій матриці, яка демпфірує. 
Реалізувати таке зміцнення можна лазерною термообробкою (ЛТО) без оплавлення, засто-
совуваної як фінішна операція. За запропонованою схемою були проведені експерименти 
на зразках-імітаторах. Глибина доріжки ЛТО при цьому становила 0,7...0,8 мм, оплавлен-
ня на поверхні було відсутнє. У результаті експериментів було встановлено, що для дося-
гнення ефекту «острівкового» зміцнення на ободі колеса, жолобника і частини реборди 
доцільно застосовувати сканування лазерного випромінювання, яке надає доріжці зміц-
нення пилкоподібну форму. Результати випробувань на зносостійкість методом сухого 
тертя за схемою “циліндр – штир” показали, що зміцнені зразки перевищують по зносо-
стійкості зразки, виконані з матеріалу стандартного вагонного колеса, в 2...3 рази. 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ РЕМОНТУ УСТАТКУВАННЯ 

 
Крамар І.Є., Яковлєв С.О., Боренко М.В. 

(ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 

Устаткування наших підприємств старіє, зношується, втрачає свої споживчі 
властивості. Статистика повідомляє велики цифри про знос основних фондів в 
промисловості. Фонди треба оновлювати - це зрозуміло всім. Але як це зробити, якщо не 
вистачає інвестицій і якщо стало неможливо купити багато видів устаткування у себе в 
країні із-за розвалу машинобудівного виробництва. Ці обставини заставляють звернутися 
до такого випробуваного засобу відновлення фондів, як ремонт. 

Система планово-запобіжного ремонту (ППР) - дітище вітчизняної практики. Сенс її 
такий: через певне число відпрацьованого устаткуванням годинника воно піддається тому 
або іншому плановому ремонту (поточному, середньому або капітальному) відповідно до 
встановленої для даного устаткування структури ремонтного циклу. Таким чином, устат-
кування виводиться в ремонт не тоді, коли воно зламалося, а з деяким випередженням по 
розрахованому графіку виконання планових ремонтів. 

Не слід переоцінювати надійність результатів, що отримуються від розрахунків по 
нормативах системи ППР. Так, розрахунки показують, що при досить інтенсивній 
експлуатації (двозмінний режим роботи, завантаження близько 80%) металообробні вер-
стати потрібно капітально ремонтувати після 5-6 років роботи. Отже, впродовж терміну 
служби верстат піддається одному, а у ряді випадків і двом капітальним ремонтам. 

Не дивлячись на розрахунки за системою ППР, у кожному конкретному випадку пи-
тання про виведення одиниці устаткування в ремонт вирішує інспекційна комісія за ре-
зультатами експертизи її технічного стану. Капітальний ремонт безпосередньо впливає на 
ринкову вартість устаткування, тому цьому вигляду ремонту ми приділимо основну увагу. 
Інженерні прийоми за розрахунком коефіцієнта зносу побудовані на сприйнятті зносу як 
втрати працездатності, і тому зроблені з їх допомогою оцінки слабо узгоджуються з 
оцінкою зносу як втратою ринкової вартості 

Вартісний підхід дозволяє знайти відповідь на таке питання: вигідний або не 
вигідний капітальний ремонт. Як будь-який бізнес-проект, капітальний ремонт 
характеризується результатом і витратами. 

Економічний результат капітального ремонту полягає в частковому відновленні 
вартості основних фондів, і тому ринкова залишкова вартість об'єкту під впливом ремонту 
різко підвищується.  
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Неважко побачити, що економічний результат капітального ремонту тим вище, чим 
вище якість ремонту, тобто чим краще технічний стан устаткування після ремонту і чим 
нижче вихідний стан устаткування до ремонту. Крім того, за інших рівних умов результат 
ремонту тим більше, чим більше вік устаткування. 

Альтернативою капітальному ремонту є покупка нового устаткування. Порівняно з 
покупкою нового устаткування капітальний ремонт обійдеться дешевшим, якщо вартість 
цього ремонту менше вартості нового устаткування за вирахуванням виручки від продажу 
старого устаткування, що потребує капітального ремонту. 

Таким чином, оцінка вартості устаткування до і після капітального ремонту в 
зіставленні з витратами на його проведення робить можливим прийняти обґрунтоване 
управлінське рішення відносно кожної конкретної одиниці устаткування. 
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ГУМАНІТАРНА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ 

ГУМАНИТАРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНО ЗБАЛАНСОВАНИХ ПРАВ У ВІДКРИТОМУ 

ІНФОРОМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ 
 

Агієнко І.В. (ДНУЗТ, м.  Дніпропетровськ) 
 
Сучасне інформаційне суспільство характеризується не тільки бурхливим розвитком 

і кардинальними змінами технічної і технологічної складової матеріального середовища 
існування людини, але й різким зростанням обсягу інформації. Майже кожні 3-5 років цей 
обсяг подвоюється.  При цьому все більша частка приходиться на інформацію, що 
зберігається і споживається тільки в електронному вигляді. Особливо це стосується 
наукової інформації. Інформація і наукове знання набувають значення головного 
економічного ресурсу. Але тут виникає проблема балансу прав між виробниками (право-
власниками) інформації та її споживачами. Ця проблема набуває особливої актуальності в 
інформаційному полі мережі Інтернет, однією з головних рис якої є відкритий доступ 
(фактично обмеження стосуються тільки фінансової сторони питання).  

Сучасна наука як галузь людської діяльності першою використовує переваги нових 
інформаційних технологій саме для поширення знань про її останні досягнення. На 
сьогоднішній день є понад 2 мільйони ресурсів (в основному статей, дисертацій і 
матеріалів конференцій), що надаються на принципах відкритого інформаційного масиву. 
Тож існує реальна можливість отримувати вільний доступ до об‘єктів права 
інтелектуальної власності, якими є наукові публікації, патентні ресурси, результати 
досліджень тощо. 

Світовий досвід діяльності наукових установ та вищих навчальних закладів вже має 
приклади, коли проблема балансу прав виробників, правовласників та користувачів 
наукової інформації знаходить вирішення на рівні законодавчого забезпечення 
компромісу. Йдеться про функціонування наукових бібліотек електронного доступу, які, 
як правило, використовуються для підтримки освіти і наукових досліджень. Наприклад, 
майже три десятки років функціонують електронні бібліотеки дисертацій, найбільшою з 
них є бібліотека компанії UMI, чия база даних містить понад 1,5 млн. дисертацій. У 
вільний доступ (посилання Pro Quest Digital Dissertations) надається певний масив 
інформації. Доступ до дисертації для університету, що представив її, безкоштовний, а ав-
торам робіт нараховується винагорода, розмір якої визначається рядом параметрів, описа-
них на сайті.  

Отримав популярність у користувачів некомерційний міжнародний проект 
Networked Digital Library of Thesis and Dissertations (NDLTD). В рамках проекту не обхо-
дять увагою проблеми охорони авторського права. Тут практикується як вільний, так і 
різні варіанти обмеженого доступу до дисертацій. Автори дисертацій самі вибирають 
варіант доступу до своєї роботи, - так, наприклад, в Virginia Tech 54% дисертантів вибра-
ли вільний доступ до своїх робіт, а інші - різні варіанти обмеженого доступу.  

У Франції є обов'язковим представлення дисертантами коротких формалізованих 
описів їх робіт, які вводяться в національну університетську загальнодоступну базу даних 
Sudoc.  

Національні програми електронних дисертацій успішно розвиваються у Німеччині, 
скандинавських країнах, Австралії та інших. Цей вид діяльності по забезпеченню вільного 
доступу до наукової літератури активно підтримується ЮНЕСКО.  
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Можна навести приклади існування таких масивів наукової інформації і на 
українських сайтах.  

При цьому як серед зарубіжних фахівців, так і серед вітчизняних науковців точиться 
багато суперечок стосовно забезпечення балансу прав авторів наукових публікацій та 
користувачів такої інформації у режимі відкритого доступу. Адже у такому випадку 
ймовірним є прямий плагіат, недобросовісне цитування, анонімне запозичення результатів 
наукових досліджень – пряме порушення немайнових авторських прав. Крім того, автори 
втрачають можливість реалізувати свої майнові права на ці об’єкти.  

Про можливість реалізації збірників статей та матеріалів конференцій можна сказа-
ти, що їх продаж має обмежений характер, і покупцями найчастіше є самі автори, рідше – 
їх колеги. Активними споживачами в деяких випадках є студентська аудиторія, але за 
умови існування об‘єктів права інтелектуальної власності у вигляді підручників чи мето-
дичних матеріалів. Це – окрема проблема інформаційного простору вітчизняних навчаль-
них закладів.   

Стосовно ж інформації, яка містить суто результати наукової діяльності, фактично 
аргумент комерційної складової охорони і захисту права інтелектуальної власності не 
можна вважати  вагомим. Такої точки зору притримуються і більшість авторів, тому що 
мало хто з них має реальну надію на великий прибуток від продажу значного тиражу 
збірника наукових статей чи монографії. 

Інша складова означеної проблеми – можливість порушення немайнових прав 
авторів.   

І можна ще поблажливо поставитися до анонімного цитування наукових праць у 
студентських рефератах чи дипломних роботах, але плагіат у дисертаційних дослідженнях 
чи наукових звітах є значним правопорушенням, форми боротьби з яким передбачені 
Цивільним кодексом України (Книга IV), чинним Законом про авторське право та суміжні 
права, Бернською конвенцією та цілою низкою законодавчих актів і міжнародних угод. 

Та найбільш дієвою формою боротьби проти плагіату у науковому середовищі з точ-
ки зору автора даної публікації є поширення практики відкритого доступу до результатів 
наукових досліджень в електронній мережі.  

На перший погляд це суперечлива позиція. Адже традиція copyright у європейському 
правовому полі налічує три століття, і актуальність охорони авторських прав на результа-
ти інтелектуальної діяльності не викликає сумнівів і в сучасному суспільстві. Але нові 
інформаційні технології містять і нові можливості захисту права інтелектуальної 
власності.         

По-перше. Зазвичай привертає увагу інформація, яка є актуальною. Тому чим більше 
фахівців будуть обізнані з нею під ім‘ям автора, тим  складніше її анонімно запозичити. 

По-друге. На увагу заслуговує світоглядний аспект проблеми. Можливість вільного 
інформаційного доступу до опису досягнень сучасної науки мусить бути реальністю для 
всіх шарів суспільства, без фахових, вікових чи інших обмежень. І мережа Інтернет – бла-
годатне поле для втілення цієї мети без значних організаційно-технічних і матеріальних 
ускладнень, вона не має державних кордонів і обмежень в обсягах інформації. 

Але головний аргумент на користь відкритого інформаційного простору такий: 
збільшення масиву наукових праць в електронній формі у вільному доступі дозволить 
створити значну базу даних для порівняльної експертизи на плагіат будь-якої статті, ре-
ферату чи дисертації. Відповідні комп’ютерні програми існують, широко застосовуються 
як зарубіжними, так і українськими фахівцями. Зараз така робота активно проводиться 
ВАКом України. І головна перепона на цьому шляху – це технічна складність формування 
первинної бази авторських робіт в електронному вигляді.  

І якщо вважати сучасний інформаційний простір безмежним, то відкритий доступ до 
наукової інформації у ньому буде значним кроком до подолання плагіату у науковому 
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середовищі і зміцненням організаційної основи охорони та захисту авторських прав 
науковців. 

 
ИСТОРИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ И ПРЕПОДАВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В КОНТЕКСТЕ  ТРАНСФОРМАЦИИ 

ЕВРОПОЦЕНТРИЧНОЙ МОДЕЛИ МИРА 
 

Айтов С.Ш. (ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 
 
На протяжении нескольких последних столетий основу картины мира,  мировоззре-

ния и всех форм образования в странах  Европейского и частично Азиатского континентов 
составляли представления о необычайно важной, а часто и цивилизаторской роли запад-
ноевропейской цивилизации и её социокультурных производных (США, Канады, Австра-
лии и др.).  Согласно указанным представлениям, экономическая, общественная, полити-
ческая, культурная модели развития Запада являются наиболее эффективными, результа-
тивными и приемлемыми для всего мира, для всех незападных культур и цивилизаций. 

Динамизм, который западноевропейская (европейско-атлантическая) цивилизация 
проявляла в период  XVI – границы XX – начала XXI вв. в аспектах научно-
технологической, экономической, геополитической, выступал логичным доказательством 
успешности идеологии европоцентризма и ее экспансии в страны и цивилизации не-
Запада и объективно способствовал распространению данной модели в социально-
культурных и образовательных проектах. 

Однако в начале XXIст. привычная геоэкономическая, геополитическая ситуация 
начала существенно изменяться. Неолиберальная модель экономических и общественных 
преобразований и глобализации в целом оказалась неэффективной для экономических и 
социально-культурных трансформаций Латинской Америки, Индии, ряда стран постсо-
ветского пространства. Мировые лидеры современной геоэкономики, такие как Китай, 
Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Малайзия,  использовали в трансформационных про-
цессах собственные модели развития, которые основывались на ментальных, историче-
ских, культурных особенностях этих стран. 

Финансово-экономический кризис, который начался в 2008г в США и западноевро-
пейских странах, и в последующем достиг грандиозного масштаба в пространстве миро-
вой динамики, наглядно продемонстрировал неадекватность неолиберальной модели со-
циально-экономического развития, а, следовательно, связанных с ней  идей исключитель-
ности европейско-атлантической цивилизации во всех процессах социально-культурной 
сферы, включая образование. Важным фактором нашего времени становится многополяр-
ность мирового и регионального развития. 

В соответствии с особенностями современной глобальной динамики должны изме-
ниться и подходы к изучению и преподаванию социально-гуманитарных наук, в частности 
политологии, социологии, социальной психологии. Им необходимо учитывать достиже-
ния и особенности не только европейско-атлантической цивилизации, но и других циви-
лизационных образований, в частности, славяно-православной, мусульманской, конфуци-
анской цивилизаций и др. Социально-гуманитарные составляющие образования всех ви-
дов должны знакомить с важнейшими событиями истории незападных стран, их менталь-
ными, общественными, культурными особенностями. 

Значительную роль в этом процессе  может сыграть историческая антропология, как 
научная дисциплина, изучающая ментальность, разнообразные социокультурные особен-
ности обществ прошлого. Изучение историко-антропологической проблематики и ее ин-
теграция в преподавание общественных дисциплин, политологии и социологии, может 
выполнить ряд важных познавательных и социальных функций. Среди них: знакомство с 
восприятием мира, образом жизни, особенностями политического и общественного пове-
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дения народов мира; нахождение путей взаимопонимания различных политических и 
культурных традиций; получение знаний о политических, социальных, культурных про-
цессах глобализирующегося мира. 
 

ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ БУДУВАННЯ НАУКОВОЇ КАР´ЄРИ 
 

Андросова-Байда Д.О. (ДНУЗТ м. Дніпропетровськ) 
 
Постановка питання про кар’єрні стереотипи жінки-науковця актуалізують аналіз 

соціопрофесійних гендерних стереотипів, тобто суспільних уявлень про те, які професійні 
сподівання хочуть та можуть реалізувати чоловіки та жінки, які цілі вони при цьому 
переслідують, які засоби використовують для досягнення поставленої мети. 

У соціальному контексті входження жінок у науку розглядається як активне залу-
чення їх у сфери суспільного виробництва та наукової творчості. 

Особливої уваги заслуговує аналіз можливостей реалізації професійних стратегій 
жінки (наявність навчальних установ, відсутність статевих заборон у вакансіях, підтримка 
чоловіків - «метрів»). Можливість здобуття вищої освіти у певний період є яскравою 
ілюстрацією до процесу подолання життєвого укладу за принципом «розділення сфер 
впливу», утвердження нових позицій, які проголошують відкритість кордонів. Цікаво, що 
К. Кобченко, аналізуючи мотиваційну складову рішення про необхідність здобуття вищої 
освіти жінкою на початку ХХ ст., серед основних чинників відзначає бажання  досягти 
рівня професійної підготовки, достатньої для майбутньої трудової діяльності.  

Слід відзначити, що на перших етапах процесу фемінізації науки, особливе значення 
мав так званий «династичний фактор». Жінки, позбавлені необхідного для вдалої наукової 
кар’єри соціального капіталу, повинні були прикладати чимало зусиль для того, щоб зай-
няти сходинку в науковій ієрархії, відповідну до їхніх здібностей і професійних очікувань 
та амбіцій. 

На початковому етапі соціалізації жінки у науковому товаристві, вона потребує 
підтримки чоловіка – авторитетної постаті в науковому співтоваристві. Цікаво, що 
подібна закономірність прослідковується і в інших сферах «чоловічого впливу», зокрема у 
мистецтві. Американська дослідниця Л. Нохлін (L.Nochlin), звертаючись до питання 
відсутності в історії світового мистецтва постаті «жінки – великого художника», задається 
питанням можливостей жіночої професіоналізації в даному напрямку. І зіштовхується з  
подібною до описаної нами  тенденції, адже «майже всі  художниці були або доньками 
художників, або (та) мали тісні особисті стосунки  з.... чоловіками-художниками».  

У подальшому фемінізація науки дозволить говорити про жінку як про 
рівноправного члена наукового співтовариства. Втім, до сьогодні існує проблема так 
званої гендерної асиметрії – соціокультурному явищі, яке відображає закономірність 
розподілу чоловічих та жіночих ролей у соціальній структурі суспільства та в окремих 
сферах його життєдіяльності.  

Вплив «професійних архетипів» проявляється і в самих назвах професій, створюючи, 
тим самим, мовну асиметрію у номінації жінок. Яскравою ілюстрацією такої асиметрії є, 
на нашу думку, і номінації «жінка-історик», «жінка-біолог» тощо. 

Одним із маркерів вдалої кар’єри є динаміка професійної мобільності. Виділяють два 
види мобільності – вертикальну (коли отримання нової посади поднімає людину на вищу 
сходинку професійної ієрархії) та горизонтальну (коли зміна посади не змінює 
професійного статусу). Відзначаємо, що досить часто в силу різних обставин пересування 
жінок на різних посадах мало характер горизонтальної мобільності  

У новітній період популярними стали дослідження феномену дауншифтінгу, тобто 
свідомої відмови від будування кар’єри. 
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ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

Афанасьева Л.В. (ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 
 

The present theses touch upon the problem of foreign languages teaching improvement under the 
world globalization. 

 
Современный цивилизационный рост сопровождается усилением интеграционных 

тенденций в социокультурной и деятельностной сферах общественной жизни. Это требует 
развития у молодежи ряда важных личностных характеристик, таких, как коммуникатив-
ность и толерантность, гуманитарная грамотность и способность к поликультурному 
взаимодействию. Социализирующая функция образования стимулирует развитие адапта-
ционных свойств личности в условиях динамичной трансформации социокультурной, 
биологической и информационной среды. В связи с этим возрастает роль иностранного 
языка как учебной дисциплины, характеризующейся гибкостью организационно-
деятельностной и содержательной структуры, вариативностью информационных и мето-
дических компонентов. 

В условиях глобализации социально-культурной среды стало очевидным, что разви-
тие образовательной системы Украины связано как с переосмыслением отечественного 
опыта, так и с поиском механизмов адаптации позитивного зарубежного опыта к реалиям 
современной педагогической практики.  

Как отмечается в государственном образовательном стандарте высшего профессио-
нального образования по иностранному языку, в настоящее время расширение и качест-
венное изменение характера международных связей государства, интернационализация 
всех сфер общественной жизни делают иностранный язык реально востребованным в 
практической и интеллектуальной деятельности человека.  

Теоретические основы коммуникативного подхода нашли отражение в работах рос-
сийских ученых: И.Л. Бим, И.А. Зимней, А.А. Леонтьева, Р.К. Миньяра-Белоручева, Е.И. 
Пассова, Г.В. Роговой, В.Л. Скалкина, а также зарубежных методистов: Ч. Брамфита, Г. 
Уиддоусона, В. Литлвуда, Дж. Ричардса, К. Морроу, К. Джонсона и др. 

Языковая проблема - один из наиболее мощных факторов, препятствующих совре-
менным интеграционным процессам. Задача существенного повышения эффективности 
изучения иностранных языков вышла далеко за рамки педагогики и приобрела важное по-
литическое значение. Европейское Сообщество предпринимает действенные меры, на-
правленные на стимулирование изучения языков и устранение языковых барьеров, разра-
батывая международные программы по улучшению обучения иностранным языкам. По-
вышенное внимание к изучению иностранных языков повлекло за собой перемены и в ха-
рактере обучения языкам. Произошел переход от прежней преимущественной ориентации 
на усвоение грамматических структур к коммуникативной, направленной на овладение 
навыками живой речи. 

За последние несколько десятилетий коммуникативный подход стал приоритетным 
направлением в теории и практике обучения языкам во всем мире. Тот факт, что комму-
никативный подход продолжает завоевывать популярность, обуславливает необходимость 
дальнейшего исследования теоретических основ этого направления и специфики их адап-
тации к украинским условиям. 

В данной ситуации необходимa адаптация зарубежного опыта, на основе которого 
возможна разработка новых технологий, основанных на последних достижениях психоло-
го-педагогических наук. Профессионально-ориентированное обучение иностранному язы-
ку в настоящее время предполагает ориентацию на профессиональные нужды обучаемых 
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при выборе учебного материала, ставит задачу научить способам проведения деловыми 
партнерами основной линии общения для достижения запланированного коммуникатив-
ного эффекта и профессионально-значимого результата. 

 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
Бацко Л.Н. (ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 

 
The article concerns the problem of the organization of individual work of the students. 

 
Постоянно растущий объем информации требует от современного специалиста уме-

ния самостоятельно перерабатывать полученные сведения. 
При организации самостоятельной работы ученые-исследователи и практики выде-

ляют следующие аспекты:  
 организационный; 
 технический; 
 психологический; 
 воспитательный. 
Сам обучаемый должен уметь организовывать свою самостоятельную работу. В 

процессе организации самостоятельной работы должны учитываться особенности каждо-
го учебного предмета, а также готовность обучаемого учиться самостоятельно.  

Прием новой информации, ее осмысление, переработка, интерпретация и фиксиро-
вание вызывает определенные затруднения у некоторых студентов. 

Переход от школы к ВУЗу может выявить отсутствие у вчерашних школьников пси-
хологической готовности к самостоятельной работе, незнание правил ее организации, не-
умение реализовать предполагаемые действия. Сюда можно добавить и недостаточно 
сформированный познавательный интерес к изучаемым дисциплинам. 

Формирование умения самостоятельно работать предполагает высокий уровень са-
модисциплины, самосознания, навык умения ставить цели и достигать их, вырабатывать 
обобщенные приемы действий, анализировать проделанную работу и оценивать результа-
ты адекватно. 

Необходимо научить студентов составлять оптимальный распорядок дня с чередова-
нием учебы, отдыха и самообслуживания; осознать и выработать рациональные приемы 
работы с учебным материалом; овладеть приемами скорочтения. 

Также необходимо развивать навыки составления разнообразных планов, умения 
конспектировать и решать различные учебно-практические задачи. 

Воспитание интереса к учебе, повышение внутренней мотивации способствует росту 
активности студентов в попытке поставить самостоятельные и гибкие цели учебной рабо-
ты. 

 
ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ   

З ДІТЬМИ ІЗ ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 
 

 Бондаренко З.П. (Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара) 
 

The questions of the preparation of students to the social-pedagogical work with disabled children were 
considered. 

 
Поява нової професії корекційного педагога й відповідно нового напряму підготовки 

студентів не могла не викликати відповідного інтересу серед громадськості, батьків, 
фахівців соціально-педагогічної сфери та викладачів вищої школи.  
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Серед учених, які займаються проблемою підготовки студентів до соціально-
педагогічної діяльності, насамперед слід назвати О. Безпалько, І. Беха, В. Бочарову, 
Б. Вульфова, І. Звєрєву, А. Капську, С. Литвиненко, Л. Міщик, С. Харченка та ін.  

У структурі професійної підготовки фахівця соціально-педагогічної сфери Л. Міщик 
виділяє педагогічний, психологічний і управлінський аспекти підготовки. Одна із 
найважливіших концептуальних ідей полягає в тому, що такі види професійної діяльності, 
як соціальна робота, соціальна допомога, та соціальні послуги, розглядаються як види 
соціально-педагогічної діяльності, та її конкретними втіленнями у вигляді технологій. На 
думку дослідниці, належного ефекту та продуктивності професійної підготовки можна до-
сягти, тільки орієнтуючись, перш за все, на особистісний потенціал студентів, що 
дозволяє вважати концепцію підготовки особистісно орієнтованою. Автор виходить із то-
го, що головну роль у процесі управління відкритою соціальною системою (а освітня сис-
тема належить до такої) відіграє соціально-педагогічний проект. Ключову роль відведено 
методам і формам навчальної та позанавчальної діяльності студентів.  

На думку І. Беха, важливо вчасно сформувати образ майбутньої професійної 
діяльності студентської молоді під час навчання та окреслити перспективу майбутнього 
життєвого шляху, насиченого подіями, творчою працею та масштабними задумами. Од-
ним із способів формування у студентів шанобливого ставлення до майбутньої професії, 
розвитку таких якостей, які характеризують емоційну стійкість майбутніх професіоналів, 
здатності до самоконтролю і психічної саморегуляції, дослідник називає соціально- 
психологічний тренінг. Останнім часом, як вважають багато дослідників, ця форма нав-
чання набула значного поширення насамперед як складова частина підготовки 
спеціалістів різного профілю, у тому числі й фахівців корекційної освіти. Соціально-
психологічний тренінг як новий напрям, що передбачає загальний вплив на особистість, 
створює оптимальні умови для регуляції цілісного організму, а також сприяє 
підвищенню емоційної стійкості студентської молоді. Водночас є й певні обмеження. 
Так, недоцільно залучати до тренінгу студентів, у яких емоційна нестійкість 
поєднується із високою особистісною тривожністю, різними невротичними проявами, 
імпульсивністю. Такий вид допомоги розрахований на емоційно здорових людей. 
Соціально-психологічна техніка тренінгу може помітно підвищити емоційну стійкість 
студентів, які мають низьку саморегуляцію, самоконтроль і стійкість до стресу. Особли-
во ці характеристики потрібні у роботі із дітьми з особливими потребами.  

Тому одним із завдань щодо підготовки студентської молоді до виховної роботи з 
дітьми-інвалідами є використання соціально-психологічних і соціально-педагогічних 
просвітницьких тренінгів, які проводять спеціалісти центрів соціальних служб для дітей, 
сім’ ї та молоді міста, фахівці Центру соціальних ініціатив і волонтерства ДНУ імені Олеся 
Гончара. Серед багатьох напрямів його роботи – діяльність тренерської студії з підготовки 
студентів до волонтерської роботи із дітьми-сиротами та дітьми з особливими потребами. 

 
ФІЛАНТРОПІЧНИЙ ПІДХІД У ВИХОВАННІ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ 

 
Бондаренко З.П., Олешко І.В.  

(Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара) 
 

The questions of philanthropiсal approach to the upbringing of children with special care were con-
sidered. 

 
Діти-інваліди виховуються в сім’ях, однак далеко не всім з них вдається відвідувати 

дитячі установи загальноосвітньої мережі. Водночас саме такий підхід створює дитині-
інваліду найбільш повну психолого-соціальну захищеність і можливість для 
самореалізації, повноцінної адаптації і подальшої інтеграції у суспільство. Міжнародна і 
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вітчизняна практика свідчить, що на зміну ізольованому інтернатному вихованню повинні 
прийти інтегроване навчання і виховання дітей-інвалідів, що є одним із основних поло-
жень Концепції ранньої реабілітації. Не викликає сумнівів необхідність проведення уже в 
ранньому віці дитини комплексу реабілітаційних заходів через мережу реабілітаційних 
центрів. Спектр їхньої діяльності досить широкий. і містить не тільки лікувально-
оздоровчі, але й виховно-освітні технології: допомогу дітям-інвалідам в оволодінні побу-
товими навичками, заняття з логопедами, психологами та ін. 

Виховання дитини з особливими потребами передбачає використання основних 
підходів: гуманістичного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, філантропічного та ін. 
На нашу думку, одним із найважливіших є філантропічний підхід, який становить 
сукупність принципів альтруїзму, співчуття, милосердя тощо, опора на які забезпечує 
одержання педагогічного результату у вигляді готовності майбутніх соціальних педагогів, 
корекційних педагогів, практичних психологів до виконання професійних функцій.  

Завданням філантропії є поліпшення стану суспільства через забезпечення людей не 
предметами споживання, а засобами, з допомогою яких вони можуть самі собі допомогти. 
Це твердження співзвучне думці Є. Холостової щодо пояснення благодійності 
(філантропії) як елемента соціальної політики держави, спрямованої на підтримку 
мінімального рівня життя та пов’язаної з перерозподілом суспільних благ на користь зне-
долених. Ми дотримуємося трактування філантропії, побудованого на сприйнятті людини 
як суб’єкта, відповідального за своє життя, який активно використовує і розвиває власні 
ресурси. Звичайно, подібне розуміння дає змогу реалізувати базові принципи роботи май-
бутнього корекційного педагога (активізації, партнерства тощо), що позитивно впливати-
ме на становлення його професіоналізму, формування конкретних практичних навичок та 
вмінь соціально-педагогічної роботи з дітьми-інвалідами, соціальними сиротами, 
мотивацію до виховної діяльності, самооцінку, психологічне самопочуття. 

З інших наукових позицій підходить до підготовки студентів до соціально-
педагогічної діяльності С. Харченко, який розглядає зміст і процес навчання студентів як 
педагогічну систему. Найбільш цікавим для підготовки студентів до виконання 
професійних функцій може бути думка автора про те, що навчання студентів повинно ма-
ти випереджаючий характер у розрахунку на розвиток соціальної й педагогічної ситуації, 
на перехід від навчально-дисциплінарного виховання до особистісного, тобто націленість 
на саморозвиток особистості. При цьому повинна бути забезпечена первинність змісту 
соціально-педагогічної діяльності і вторинність підготовки спеціалістів до роботи в цьому 
напрямку, що означає: виходити в цілях і змісті навчання студентів слід із реальної 
соціально-педагогічної дійсності.  

У процесі організації волонтерської роботи, яка сприяє формуванню професійно-
особистісних якостей, важливо одночасно впливати на свідомість майбутніх корекційних 
педагогів, розвивати їх почуття, виробляти у них навички і звички доброчинної поведінки.  

 
ДО ПИТАННЯ ЩОДО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ 

ЛЕКСИКОГРАФІЇ 
 

Бочарова О.О. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 
Українська термінологічна лексикографія започаткована в другій половині ХІХ ст. 

працями І.Верхратського, І.Гавришкевича та ін. 
Інтенсивного розвитку українська термінографія набула з кінця 20-х рр. ХХ ст. За 

кілька років було видано близько 20 шкільних термінологічних словників з різних галузей 
знань. Основним завданням автори таких словників ставили не стільки унормування 
української термінології, скільки збирання й опрацювання народного і літературного 
термінологічного матеріалу. 
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Другий етап у створенні серії українських термінологічних словників припадає на 
50-80 – ті роки ХХ ст. (видано понад 70 російсько-українських фахових словників). У 
1957 році було створено Словникову комісію, яка повинна була визначати основні прин-
ципи укладання словників. Недоліком виданих словників була орієнтація на принцип 
мінімальних розходжень з російськими  аналогами (це призвело до калькування 
російських термінів). У зв’язку з тим, що російською мовою друкувалися майже всі 
підручники та наукові праці, то відповідно і науковці здебільшого користувалися 
російською термінологією.  

На жаль, 80-ті роки позначені поступовим спадом спеціальної лексикографії. Про 
стан словникарської роботи цього періоду красномовно свідчить те, що в Україні в окремі 
роки не було видано жодного словника спеціальної лексики. 

Найпродуктивнішим у розбудові  української термінографії є 90-ті роки ХХ ст. – по-
чаток ХХІ ст. Визначальним для цього процесу стає прийнятий Закон «Про мови в 
Україні» та проголошення незалежності України. До словникарської роботи залучилися 
численні індивідуальні дослідники, спеціалізовані організації, творчі колективи. Упро-
довж 1990-2008 рр. в Україні вийшло понад 600 галузевих словників. 

Сьогодні в українській термінографії спостерігаються дві тенденції: 1) беззастереж-
не відновлення термінології 20-30-х років ХХ ст., спрямоване на заміну вже усталених 
термінів (діаметр – поперечник, креслення – креслюнок, підшипник – вальниця та 
ін.); 2) зловживання іншомовними, переважно англійськими термінами, що особливо  
помітно у сферах обчислювальної техніки, економіки, банківсько-фінансової сфери  
(драйвер, файл, джойстик, лізинг, консалтинг, інвестор, дефолт та ін.).  

Термінологічним словникам останнього десятиріччя притаманна видова 
розгалуженість за широтою охоплення термінологічної лексики (універсальні, 
багатогалузеві, галузеві, вузькогалузеві, довідково-енциклопедичні, енциклопедичні, 
ілюстративні словники та ін.). Вагому науково-методичну допомогу  з питань 
лексикографічного опрацювання спеціальної термінолексики здійснює відділ наукової 
термінології Інституту української мови, Технічний комітет стандартизації науково-
технічної термінології Держстандарту та Міносвіти України. 

Широкий розмах словникарської роботи в Україні протягом останнього часу, творчі 
зв’язки з науковцями свідчать, що українська термінологічна лексикографія активно 
розвивається, вдосконалюються методологічні засади термінографічної роботи, 
розширюється коло лексикографічно опрацьованих галузей знань. Незважаючи на 
труднощі й суперечності розвитку упродовж другої половини ХХ ст., термінологічна 
лексикографія прагне до очищення української мови від невластивих їй елементів і 
відновлення питомих рис, виступає потужним чинником формування та утвердження 
української мови науки.   

 
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ СЛОВНИКОВОЇ СТАТТІ ОДНОМОВНОГО 

ТЛУМАЧНОГО СЛОВНИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
 

Вотінцева М.Л. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 

The article deals with the peculiarities of the dictionary article structure of Oxford Advanced 
Learner’s dictionary of current English. 

 
Задача словника не зводиться тільки до можливо повного відображення запасу слів 

сучасної мови. Правильне його тлумачення, показ місця слів в лексичній системі мови, 
особливостей, умов їх вживання – не менш важлива і не менш важка частина всякої 
словникової роботи.  
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Основною структурною одиницею тлумачного словника є словникова стаття. Слов-
никова стаття є відносно автономним розділом словника, в якому представлена 
багатобічна характеристика слова або якої-небудь іншої одиниці мови. Кожна словникова 
стаття слідує за попередньою статтею відповідно до алфавітної схеми розташовування за-
головних слів. Словникова стаття складається з двох частин: лівої та правої. Ліва частина 
містить одиницю обробки, яку називають заголовним словом або домінантою. Права час-
тина словникової статті несе в собі саму різну інформацію. Але якщо об'єднати всі компо-
ненти, які складають зміст правої частини, то виявиться, що вона є досить складною 
структурою, що включає: основну семантичну характеристику заголовного слова; 
ілюстративний матеріал (тобто авторські замітки, цитати та ін.); додаткову семантико-
функціональну характеристику (тобто систему лексико-стилістичних поміток); граматич-
но – функціональні, фонетичні помітки, які опосередковано пов'язані з лексичним значен-
ням слів.  

Самий розгорнений і складний вигляд словникова стаття має в тлумачному словни-
ку, бо він покликаний показати всі сторони слова, дати вичерпну характеристику всіх його 
властивостей. Зупинимось більш детально на структурі і змісті словникової статті тлумач-
ного словника англійської мови (Oxford Advanced Learner’s dictionary of current English / 
[chief editor: A.P. Cowie]. – 4-th ed. – Oxford Universitu Press, 1989. – 1580 p.). Як правило, в 
ній відображені наступні характеристики  слова: 1) правопис слова з вказівкою поділу на 
склади, наприклад: “bow•ling”, “clus•ter” ; 2) вимова слова за допомогою латинського 
алфавіту та із застосуванням діакритичних знаків, наприклад: “cat /cǽt/” ; 3) граматика з 
вказівкою на частину мови та з вказівкою різноманітних кодировок, які вказуть на 
правильність використання слова, наприклад: “shake – v, 1 (a) [La, I, Tn, Tn•p, Cn•a]”; 
пояснення цих кодировок дається в кінці словника; 4) правопис американського варіанту 
слова, вимова слова та еквівалент цього слова в американському варіанті: “au•tumn (US 
fall)”, “colour (US color)”; 5) семантика, що розкриває в певній послідовності систему 
значень слова, наприклад: “avi•ation … 1 science or practice of flying aircraft. 2 design and 
manufacture of aircraft: [attrib] the aviation business/industry”; 6) стилістика, що відносить 
слово (точніше його значення) до певних стилів (часто відсутність яких-небудь 
спеціальних додаткових семантико-функціональних поміток у значень означає, що всі 
вони належать до нейтрального стилю, тоді, як якесь значення, відзначене поміткою, 
відноситься до окремого стилю мови), наприклад: “ bi•opsy … n (medical) examination of 
fluids or tissue taken from a living body to diagnose a disease”;  7) похідні слова: “ bound•less 
adj …  bound•lessly adv”; 8) ідіоматичне вживання слова: “ bow1 …4 (idm) have two strinds/ 
a second, etc string to one’s bow have a second person, skill or resouce available to on for a 
particular purpose, as a replacement for or an alternative to a first: As both a novelist and a 
university  lecturer, she has two strings to her bow.” Крім того, в досліджуваному словнику 
значення слів часто ілюструються малюнками, схемами тощо. Такі словникові статті на-
зивають креолізованими (e.g. bridge, castle, iceberg, monkey).  

 
ВИЯВЛЕННЯ ХАРАКТЕРНИХ РИС НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ТЕКСТУ ПРИ 

НАВЧАННІ АДЕКВАТНОМУ ПЕРЕКЛАДУ 
 

Горун А.О. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 

This thesis shows the necessity of using particular characteristics of scientific and technical style of 
speech in educational texts for effective skills of adequate translation, synopsis and summary. 
 
Аналіз лінгвістичних досліджень дозволяє виділити наступні характеристики науко-

во-технічного тексту: 1) статичність; 2) прагнення до стислості, компактності вираження; 
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3) широке використання абстрактної лексики й своєрідний спосіб її конкретизації; 4) 
специфічне вираження абстрагованості й узагальненості як способу наукового пізнання.  

Характерною наявною рисою науково-технічного тексту є ознака статичності. В ході 
аналізу індивідуальних стилістичних рис певного тексту, відзначають дієслівний або 
іменний характер стилю залежно від того, чому віддає автор перевагу - більш широкому 
використанню дієслів, що створює динамічність, або іменників і прикметників, що 
відображає більшу статичність тексту. Статистичні дослідження текстів наукового стилю 
свідчать про його статичність на відміну від стилю художньої літератури.  

Іменники як означення в реченні вживаються в науковому мовленні в 5,4 рази 
частіше, ніж у художньому стилі, і той факт, що іменник як означення частіше вживається 
в препозиції, ніж в  постпозиції з прийменником  «of», теж говорить про прагнення 
стислості, економії в мові. Багаторазове вживання прийменникового означення в 
постпозиції зробило б фразу більш громіздкою.  

Характерним для науково-технічного тексту є й широке вживання неособових форм 
дієслова (більше 32 %), зокрема дієприкметника минулого часу. Як спосіб економії мов-
них засобів широко використовуються в технічному тексті й складні конструкції з 
інфінітивом і герундієм.  

У якості третьої характерної риси науково-технічного тексту можна виділити широ-
ке вживання абстрактної лексики, з одного боку, і специфічний, своєрідний спосіб її 
конкретизації, не властивий іншим стилям мовлення, з іншої. Спосіб утворення 
термінології шляхом додавання препозитивних визначень є сугубо специфічним для 
англійського науково-технічного тексту, що здійснює деталізацію, конкретизацію загаль-
нонаукових слів. Відвернений й узагальнюючий характер науково-технічного тексту 
проявляється в широкому використанні безособових і неозначено-особових займенників 
one, you, we. 

Одним з найсильніших і найбільш розповсюджених засобів вираження 
узагальненості в науково-технічному тексті служить пасивний стан. Статистичні дані по-
казують, що пасивний стан зустрічається в стилях художнього й наукового мовлення при-
близно в наступному співвідношенні:    художня література – близько 3%, науково-
технічна література – близько 33%. Категорія пасивності широко представлена в науково-
му стилі не тільки граматично, але й лексично такими фразами й словосполученнями, як is 
under consideration, is under supervision, is under discussion. Додатковим засобом вираження 
узагальненості служить також часте використання таких узагальнюючих слів, як generally, 
usually, as a rule, in most cases. Розглянуті вище характеристики науково-технічного тексту 
дозволяють визначити лексичне наповнення, що найбільш адекватно може відобразити 
специфіку структури науково-технічного стилю й послужити базою для придбання міцних 
навичок перекладу, реферування й усного мовлення за фахом. 

 
КРАЄЗНАВЧИЙ АСПЕКТ ТА УСНА ІСТОРІЯ У ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ 

«ІСТОРІЯ УКРАЇНИ» У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
 

Єрмоленко В.В. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 

Навчальні програми з історії України для негуманітарних спеціальностей, як прави-
ло, не містять вимог детального розгляду краєзнавчої тематики. Водночас, звернення до 
подій в окремих регіонах дозволяє зробити вивчення історії більш ілюстративним та 
сприяє кращому усвідомленню спільних та відмінних проявів державотворчого процесу.  
Зокрема, під час семінарських занять та індивідуальної роботи зі студентами, в рамках 
розгляду  питань навчальної програми, доцільно акцентувати увагу в тому числі й на фак-
тах або персоналіях, які стосуються безпосередньо «малої батьківщини» студента. У 
поєднанні з регіонально-компаративним аналізом це сприяє зростанню мотивації щодо 
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вивчення історії та дозволяє на конкретних прикладах унаочнювати загальноукраїнські 
тенденції історичного розвитку та їх історико-культурну варіативність.  

Викладання дисципліни «Історія України» для інженерних та економічних 
спеціальностей передбачає доволі обмежену кількість лекцій та практичних занять, що 
надає особливого значення письмовим роботам, які виконуються студентами у позаауди-
торному режимі. Зокрема, до таких належить творча робота, і саме краєзнавча тематика 
залишається тут однією з найбільш популярних.  Як показує досвід, особливо ефективним 
є поєднання історії краєзнавчої тематики  з усною історією.  Джерельною базою якої є 
свідчення, спогади та оцінки рідних та знайомих студента-автора такої творчої роботи.  

Робота за методикою та у контексті парадигми усної історії надає можливість сту-
денту будь-якої спеціальності спробувати себе у ролі історика-дослідника. Таким чином, 
фіксація усних джерел та рефлексія щодо них дозволяє поєднувати навчальний процес та 
науково-дослідну роботу. По-перше, це створює позитивне психологічне тло та 
особистісно-орієнтовану мотивацію для вивчення курсу історії України (особливо щодо 
ХХ-ХХІ століть). По-друге, дозволяє викладачу на власному досвіді студента ілюструвати 
вплив суб’єктивного фактору на сприйняття й оцінку тих чи інших історичних подій, 
процесів, особистостей. По-третє,  найкращі студентські роботи презентуються на 
засіданнях відповідних секцій студентського наукового товариства з публікацією тез в 
університетському збірнику, що дозволяє вводити у науковий обіг нові джерела.  

Для сучасної світової, й у тому числі вітчизняної, історіографії сьогодні  характерно 
посилення уваги до «Oral history» (усної історії). Зокрема, Українська асоціація усної 
історії пропонує визначити  усну історію як окрему царину наукових досліджень та як 
сукупність різноманітних шляхів і прийомів аналізу та інтерпретацій отриманих за допо-
могою інтерв’ювання текстів. Водночас, усна історія у поєднанні з краєзнавчими студіями 
має суттєвий навчально-педагогічний потенціал, є ефективним і дієвим  механізмом 
популяризації історичних знань, зокрема, серед студентської молоді.  

 
ГУМАНІТАРНА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО 

ТРАНСПОРТУ 
 

Житар Б.О. (Донецький інститут залізничного транспорту) 
 

The methods of humane component formation for preparation of railway engineers are discussed 
on life of protection examples. The model of humane component of specialists preparation is proposed. 

 
Сучасна тенденція переходу від технократичного напрямку в системі освіти до 

гуманістичного потребує вирішення цієї проблеми вже на ранніх стадіях підготовки 
спеціалістів. 

Підготовкою інженерів залізничного транспорту крім спеціальних дисциплін пере-
дбачено вивчення дисципліни "Безпека життєдіяльності". Вказана дисципліна має 
гуманітарно-технічне спрямування: з одного боку вона підвищує гуманітарну складову 
при підготовці майбутніх спеціалістів технічного напрямку, а з іншого – дає студентам 
гуманітарних закладів освіти необхідний для подальшої діяльності мінімум технічних 
знань. Складові цього спрямування повинні бути збалансованими, в іншому випадку пе-
реважання одного з них, наприклад, технократичного, веде до відстороненості людини від 
розуміння і бажання того цілого, в яке вона включена. Як наслідок цього – зростання 
кількості технологічних і екологічних катастроф. 

Гуманістичний підхід у підготовці спеціалістів означає відмову від надмірного тех-
нократизму, підвищення гуманітарної культури. Гуманізацію освіти слід розуміти, як виз-
нання людини за найвищу соціальну цінність, як повагу до особистості, до її гідності, 
запитів і інтересів, створення умов для найповнішого розкриття її здібностей, постійного 
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самовдосконалення і самоствердження. Гуманізація освіти тісно пов’язана з процесом її 
гуманітаризації – впровадження та посилення у фаховій підготовці гуманітарних засад. 

Формування гуманітарної складової у підготовці інженерів залізничного транспорту 
розглядається на прикладах безпеки життєдіяльності. Такими прикладами можуть бути: 
розкриття поняття "безпека людини" системи "людина – життєве середовище", управління 
ризиками та ін. Гуманітарну складову віднесено до підсистеми, що входить до складу сис-
теми "освіта". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Запропоновано модель гуманітарної складової підготовки спеціалістів, яка дає змогу 

одержувати деталізовану інформацію для наукового дослідження. 
 

НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА ЗАРАДИ ЗДОРОВ’Я  ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР 
ПОКРАЩЕННЯ ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ  

 
Зимівець Н.В. (Інститут психології та соціальної педагогіки Київського міського 

педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка) 
 
Інтегральним показником соціального благополуччя, важливим складником забезпе-

чення стійкого розвитку – бажаної перспективи й мети для кожної країни та світової 
спільноти – є здоров’я населення. Одним із визначальних факторів як здоров’я 
індивідуума, так і громадського здоров’я є рівень освіченості щодо здоров’я. Не випадково 
особливе місце серед принципів стійкого розвитку, проголошених ООН, посідає принцип 
неперервної освіти громадян протягом усього життя. Ця мета пов’язана з вирішенням 
найважливішої проблеми людства – недостатнім використанням кожним попереднім 
поколінням свого «потенціалу здоров’я».  

Сучасне трактування поняття «здоров’я» як позитивної концепції базується на 
положенні: кожна людина має величезну кількість здібностей і великий потенціал, 
потрібно розвивати здібності, підтримувати та зміцнювати внутрішні сили. Нездоров’я 
розуміється як стійка форма життєдіяльності людини, що є результатом її нездатності до 
позитивного саморозвитку в конкретних життєвих обставинах. 

Під розвитком потенціалу здоров’я розуміється процес неперервного збалансованого 
розширення людських можливостей. Основоположними визнаються дві основні 
можливості: постійно протягом життя отримувати бажані і професійно необхідні знання, 
інформацію, мати доступ до ресурсів, необхідних для забезпечення гідного рівня якості 
життя.  

Неперервна освіта є одним із таких ресурсів, засобом систематичної актуалізації знань, 
що накопичуються в світі  з неймовірною швидкістю; інструментом поліпшення 
інформованості та набуття компетентності з питань здоров’я, факторів здоров’я і його 

МОДЕЛЬ 
гуманітарної складової підготовки спеціалістів 
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 291

зміцнення; інструментом розвитку, посилення  мотивації і впевненості  (особистої 
ефективності ), необхідних для діяльності, направленої на реалізацію потенціалу здоров’я. 

Система неперервної освіти повинна передбачати створення освітнього середовища, 
яке сприятиме розвитку творчого начала кожної особистості. Слід залучити різні типи і 
види освітніх установ і використати систему стимулів, які сприятимуть, починаючи з ди-
тячого віку, розвитку громадян заради здоров’я. Необхідно створити систему підготовки 
спеціалістів для неперервної освіти, серед яких особливе місце мають посідати такі 
спеціальності як «вчитель здоров’я», «викладач системи освіти дорослих».  

Підготовка таких спеціалістів уже розпочалася не тільки у країнах далекого, але й 
ближнього зарубіжжя. Професійний стандарт, затверджений Міністерством освіти і науки 
Латвії, визначає завдання, які повинні виконуватися учителем здоров’я, а саме: 
орієнтуватися в питаннях філософії, психології здоров’я, володіти теоріями сприяння і 
навчання здоров’я, організовувати оздоровче середовище. Зазначимо також, що в 
Російській Федерації створюються школи громадської охорони здоров’я, які розраховані 
на підготовку управлінців, педагогів, психологів, соціологів, економістів та інших 
фахівців різних відомств до реалізації процесу сприяння покращенню здоров’я, організації 
неперервної освіти.  

Неперервна освіта забезпечує наявність знань, умінь і навичок у громадян країни, 
сприяє їх самовдосконаленню. Проектування та ефективне здійснення життєдіяльності 
громади щодо збереження здоров’я громадян є дієвим і одним із основних факторів стабі-
льного розвитку суспільства. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБУЧЕНИИ 
УМЕНИЮ ИНОЯЗЫЧНОГО НЕПОДГОТОВЛЕННОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ 

 
Иовова Л.В. (ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 

 
Формирование речевого навыка, характеристикой которого, как известно, является 

бессознательность, полная автоматичность, соответствие норме языка, нормальный темп 
выполнения, устойчивость, достигается с помощью определенных заданий и упражнений. 

В отличие от речевых навыков, которые по своей природе стереотипны, коммуника-
тивно-речевые умения имеют творческий характер, так как в разных ситуациях каждо-
дневного общения, которые всегда будут для человека новыми, придется заново искать 
языковые средства. Поэтому приемы обучения коммуникативно-речевым умениям долж-
ны отличаться от приемов обучения речевым навыкам. В настоящее время однозначного 
решения данной проблемы не существует. Одним из приемов, как показывает опыт обу-
чения, является использование коммуникативных мероприятий на уроках иностранного 
языка. 

Понятие «коммуникативное мероприятие» не тождественно понятию «коммуника-
тивное упражнение», оно значительно шире. В частности, отличительная черта коммуни-
кативных мероприятий – коммуникативная свобода учащихся и возможность самостоя-
тельной реализации их творческого потенциала. В процессе выполнения коммуникатив-
ных мероприятий учащиеся реализуют себя коммуникативным способом как лингвисти-
чески интересные личности. 

Большое значение для успешности проведения коммуникативных мероприятий 
имеют два взаимосвязанных фактора: заинтересованность в тематике и максимальная во-
влеченность учащихся в ее активное обсуждение. Для наибольшей эффективности на уро-
ке  необходимо создать обстановку интеллектуального напряжения в сочетании с обста-
новкой психологического комфорта. 

Отправная точка для проведения коммуникативных мероприятий – реальные жиз-
ненные ситуации. Для этого в процессе обучения необходимо использовать приемы, обес-
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печивающие реальное общение в учебной обстановке: решение проблемных заданий; дис-
куссии; составление рассказов; ролевые игры, которые достаточно известны в теории и 
практике как отечественной, так и зарубежной методики обучения иностранного языка. 

Использование коммуникативных мероприятий на уроке помогает предупредить 
возникновение языкового барьера в процессе реального общения. Это в значительной сте-
пени обеспечивается полным исключением во время урока родного языка. Большинство 
коммуникативных мероприятий имеют соревновательный характер, который способству-
ет коммуникативной направленности занятий, и позволяет преподавателю довольно легко 
стимулировать учащихся к неподготовленному речепорождению. 

Интерактивные фразы, необходимые в каждой ситуации общения, рекомендуется 
выписать на доске и обратить  на них внимание учащихся. Преподавателю необходимо 
тщательно продумать, из скольких шагов оно будет состоять, сколько времени займет, ка-
кие трудности могут возникнуть у учащихся.  

Надо отметить, что, проводя подобные мероприятия, преподаватель должен быть 
терпеливым и выполнять свои контролирующие функции незаметно для учащихся.  Они 
должны почувствовать самостоятельность, приложить усилия для решения как языковых, 
так и ситуативных проблем и проявить себя интересными собеседниками. 

Проведение коммуникативных мероприятий значительно обогащает уроки ино-
странного языка, делает их значимыми для учащихся и поддерживает интерес к изучению 
данного предмета.  

 
ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА КАК  ФАКТОР  ГУМАНИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Кладина М.А. (ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 

 
Закрепление в Основном законе Украины принципа равноправия женщин и мужчин 

– свидетельство преодоления существующего веками гендерного барьера, выхода общест-
ва на мировой уровень развития человеческого потенциала. 

В начале XXI столетия назрела необходимость в разработке более чётких критериев 
гендерной политики в Украине. Актуальность проблемы определяется сложностью самого 
феномена и разнообразием концепции гендера. Гендерное равенство предусматривает 
одинаковый статус мужчин и женщин, одинаковые условия для реализации своих челове-
ческих прав и одинаковый потенциал для осуществления своего вклада во все виды обще-
ственной жизни. 

Значительное отчуждение женщины от участия в общественно-политической дея-
тельности исторически было своеобразной формой насилия, утверждение маскулинного 
способа властвования и мышления. В общественном сознании людей остаётся убеждение, 
что «мужское» связано с культурным, цивилизационным началом, а «женское» - с при-
родным, детородным, воссозданием человеческой природы. 

Но в Украине ещё слабо развёрнута деятельность по реализации равных возможно-
стей женщин и мужчин на основе гендерной политики, гармонизации отношений между 
полами. Женщины в Украине составляют 54 % населения, в рабочей силе – больше поло-
вины, а это значительный уровень по сравнению с международными стандартами. 

Вместе с тем, отличается недостаточное представительство женщин на руководящих 
должностях в органах власти и управления, приоритетных направлениях производства, 
строительства, транспорта. Поэтому в условиях преодоления финансово-экономического 
кризиса женщины ставят задачу о включении их во все процессы развития общества. 

Весомый вклад в регулировании общественных отношений должна внести система 
образования как основа интеллектуального, культурного, гуманитарного развития лично-
сти и общества в целом. В процессе реформирования высшей школы Украина по своим 
интегральным показателям не уступает развитым государствам. На 10 тысяч населения 
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приходится более 400 студентов. Высшим образованием в возрасте 18-22 года охвачено 
52,9 %  девушек и 46,1 % юношей, среди студентов вузов свыше 53 % женщины, которые 
предпочитают образование в сфере экономики, права, охраны здоровья, образования, ис-
кусства. Что же касается технических университетов, то здесь число обучающихся сту-
дентов ограничивается лишь по отдельным специальностям. Поэтому девушки в ряде та-
ких вузов составляют треть контингента студентов. 

Для усиления гендерного образования в Украине разрабатываются общеобразова-
тельные программы по вопросам прав человека и международного гуманитарного права с 
учётом гендерного аспекта. Однако гендерные курсы, спецсеминары пока проводятся 
лишь в некоторых вузах, университетах Киева, Львова, Одессы, Харькова. В пяти городах 
работают восемь центров и лабораторий гендерных исследований. Поэтому для усиления 
гуманитарной подготовки студенческой молодёжи, её гендерного воспитания следует 
проводить широкую разъяснительную работу силами не только преподавателей гумани-
тарных, социально-политических дисциплин, но и общеобразовательных и специальных 
кафедр. Всё что будет способствовать трансформации украинского общества на качест-
венно новый уровень равенства и стабильности. 

      
ПРОБЛЕМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПОНЯТИЙ «ИММОРАЛИЗМ» И 

«АМОРАЛИЗМ» В ФИЛОСОФСКО-ЛИТЕРАТУРНОМ ДИСКУРСЕ 
 

Коваль Н.Б. (ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 
 

Consideration is given to the interpretation of «immoralism» and «amoralism» concepts in litera-
ture  and philosophy of the opening decades of XX century. 

 
Проблема имморализма представляет собой одну  из наименее исследованных в 

рамках  литературы и философии. До некоторого времени в отечественном литературове-
дении понятия имморализм и аморализм трактовались как синонимы. Вместе с тем в ми-
ровой гуманитарной практике (кон. ХIХ - нач. ХХ вв.) они разведены. В традиции совре-
менной западной теории нравственного девиантного поведения злодеяние признается 
аморальным, когда лицо "не имеет моральных принципов вообще или моральные сообра-
жения не играют роли в обдумывании поведения", а имморальным - в случае "существо-
вания дурных принципов". (Milo R.D. Immorality. N.J., 1978. P. 56-57). Сходным образом 
П. Тиллих в "Теологии культуры" замечает, "что противоположностью моральности дол-
жен быть имморализм, в отличие от аморальности дочеловеческих существ". Однако та-
кое значение терминов не соответствует принятому в русском языке. В слове "амора-
лизм", устойчиво и однозначно ассоциирующемся с безнравственностью поступка, дела-
ется акцент на "отрицание морали", связанное с нарушением "общепринятых норм пове-
дения", тогда как слово "имморализм" предполагает "отрицание всякой морали" как 
системы норм и запретов, опирающихся на разграничение добра и зла. Имморализм озна-
чает высшую степень неприятия общественных моральных установлений, которые лице-
мерно нарушаются самим же обществом. Выше любой морали, принципиально вне ее на-
ходятся природа, любовь и искусство. В то же время, провозглашая наслаждение единст-
венной целью и смыслом действий человека, гедонистический имморализм незаметно для 
самого себя утверждал бессмысленность жизни и мнимость, суетность мудрости. «Все, 
что создано человеком в обществе: дружба, любовь, политические обязанности, верования 
и тому подобное, — оказывается ненужным для него. Чтобы быть счастливым, надо от-
бросить все условности, все конвенциальные правила игры». Имморализм – философская 
позиция, претендующая на выход за сковывающие рамки существующих понятий и цен-
ностей.  Однако в широкий философский обиход данное понятие ввел Ф. Ницше, давший 
ему более глубокое толкование. Имморализм, с точки зрения Ф.Ницше, - это рассмотре-
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ние человеческого поведения «вне и вопреки христианскому пониманию морально-
этического сознания как движущей силы и источника мотивов человеческого поведения». 

Имморализм представляет собой критический по отношению к существующей мо-
рали тип мышления, который проявляется в стремлении выйти из-под регулятивной вла-
сти долженствования, в отрицании ценностных установок и устойчивых нормативных 
систем. Абсолютный имморализм принципиально отвергает сам принцип морального ре-
гулирования; относительный - подвергает критическому переосмыслению современные 
ему конкретно-исторические формы морали. Относительный имморализм отрицает зако-
ны и предписания морали как имеющие значение доброго и злого в настоящее время, в 
определенный период и в определенном культурном круге; абсолютный имморализм — 
это отрицание всех моральных ценностей, он не обращает внимания на различие между 
добрым и злым.  

Такая интерпретация не может охватить всего спектра семантической многоплано-
вости и субъектной многозначности понятия имморализм,  для этого необходимо деталь-
ное рассмотрение данной  проблемы. 

 
УКРАЇНСЬКА ОСВІТА НА ШЛЯХУ РЕФОРМ: НАЦІОНАЛЬНО-

ГУМАНІТАРНИЙ АСПЕКТ 
 

Ковтун В.В. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 

Створення ефективної системи освіти – одна з найважливіших соціальних функцій 
кожної держави. Українська освіта, як і суспільство загалом, знаходиться в процесі ре-
формування. Інтеграція до європейського освітнього простору привела до значних струк-
турних змін в організації навчального процесу. Відбулося кардинальне зміщення методи-
ки в бік формування професійних вмінь та навиків, що вихолостило світоглядну функцію 
освіти, повернуло її до вузького рольового призначення: формування компетенції і 
недооцінки ролі теорії, духовно-практичного змісту знань.  

Освіченість – поняття значно ширше за професіоналізацію і передбачає наявність не 
тільки знань та умінь, але й світогляду, переконань, моральних принципів. Процес 
сучасної глобалізації активізував інтерес до національного, пошуку власних шляхів роз-
витку.  Ряд викликів поставило перед людством інформаційне суспільство. Отримані 
знання та вміння досить швидко старіють, тому завдання вищої школи – пробудити у 
молоді внутрішню потребу постійної роботи над собою, самовдосконалення, навчитися 
вчитися протягом усього життя. Загальновизнано, що духовні, світоглядні орієнтири – то 
основа суспільства, його фундамент. Економіка і політика вторинні відносно культури, 
духовності, моралі. Світова цивілізація знає десятки прикладів того, як національний дух, 
патріотизм давали змогу відродити економіку в складних соціально-економічних умовах. 
Вища школа має не тільки сформувати професіоналів, але й підготувати молодь до 
соціального життя, виховати громадянина. Така багатофункціональність вищої школи ак-
туальна для нашої держави, в якій незавершені процеси формування нації. 

Затяжна криза в Україні актуалізує необхідність підвищення політичної культури 
суспільства, підносить це завдання на рівень національно - державних інтересів. В 
українському суспільстві  відбуваються постійні дискусії щодо питань мови, історії, 
релігії, геополітики, світової інтеграції тощо. Продиктовані вони політичною доцільністю, 
а не відповідальним ставленням до минулого і перспектив розвитку держави. У 
суспільстві активно поширюються проросійські, прозахідні, проамериканські погляди, а 
не ідея духовної консолідації нації. Все це свідчить про низьку національну само- 
ідентифікацію українських громадян, існування серйозних прогалин у пізнанні та 
осмисленні історико-культурної спадщини України. Нинішня світова криза вимагає фор-
мування моделі стійкого розвитку економіки з урахуванням національних особливостей, 
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що можливо лише за умови вивчення, осмислення і творчого застосування національного 
досвіду в нових історичних реаліях. 

У перше десятиліття становлення незалежної України були розширені світоглядні та 
гуманітарні аспекти вищої освіти, проголошено національну зорієнтованість української 
освіти, зокрема, запроваджено навчальні курси: «Історія України», «Ділова українська мо-
ва», «Українознавство», «Історія української та світової культури» тощо.  За останні роки 
ці курси були значно скорочені, а то і зовсім ліквідовані, що обмежило роль вищих нав-
чальних закладів у національно-громадянському становленні молоді. 

Подолати системну кризу в нашій державі спроможні професійно підготовлені, 
політично обізнані і національно свідомі громадяни. Сучасна система освіти має сформу-
вати у молодої людини цілісну картину світу, розуміння місця і ролі України в 
цивілізаційних процесах; не тільки забезпечити трансляцію досягнень науки, культури, 
традицій, а й сформувати прагнення та здатність до системного поповнення знань, 
постійного самовдосконалення, науково-дослідної діяльності. 

 
ГЕНДЕРНА ДИСКРИМІНАЦІЯ У ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

 
Кулик Т.С. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 

 
Відомо, що кожна людина так чи інакше живе під впливом гендерних 

стереотипів,тому дуже цікавим  є питання про те, яким чином гендерні стереотипи впли-
вають не лише на особисте життя тієї чи іншої людини, але й на життя суспільства. Щоб 
дослідити цю залежність необхідно розглянути процес соціалізації особистості з точки зо-
ру гендерного підходу. 

Отже, дитина бере на себе виконання відповідних гендерних ролей, які 
відображають чіткі соціальні очікування та проявляються в поведінці. Ці ролі є 
соціальними та нормативними. Вони визначають диференціацію діяльності, статусів та 
обов’язків особистості в залежності від її статевої приналежності. Гендерні ролі, в силу 
своєї соціальності, завжди пов’язані з відповідною нормативною системою, яка 
засвоюється особистістю. І потім вже засвоєну нормативну систему, засвоєну гендерну 
роль особистість переломлює в своїй свідомості та поведінці. 

Гендерна “нормативна” система функціонує через ряд стереотипів – стандартних 
моделей поведінки, які напрацьовані у суспільстві і базуються на відповідному тлумаченні 
понять “чоловіче” і  “жіноче”.  

Дитина бере на себе виконання відповідних гендерних ролей, які відображають чіткі 
соціальні очікування та проявляються в поведінці. Ці ролі є соціальними та нормативни-
ми. Вони визначають диференціацію діяльності, статусів та обов’язків особистості в 
залежності від її статевої приналежності. Гендерні ролі, в силу своєї соціальності, завжди 
пов’язані з відповідною нормативною системою, яка засвоюється особистістю. І потім вже 
засвоєну нормативну систему, засвоєну гендерну роль особистість переломлює в своій 
свідомості та поведінці. 

Гендерна “нормативна” система функціонує через ряд стереотипів – стандартних 
моделей поведінки, які напрацьовані у суспільстві і базуються на відповідному тлумаченні 
понять “чоловіче” і “жіноче”. Гендерні стереотипи справляють великий вплив на процес 
соціалізації як дитини, так і дорослої людини, визначають напрямок соціалізації. 

Цією проблемою займались і займаються багато відомих західних, російських та 
українських психологів і соціологів, таких як Л. Колберг, Е. Маккобі, К. Джеклін,  
А. Ерхард, С. Бем, Н. Смелзер, І. Кленіна, М. Арутунян, М. Баскова, Н. Лавриненко,  
Т. Гурко та інші. Вчені виділяють три умовні групи гендерних стереотипів. Перша група 
стереотипів базується на відповідних уявленнях про психологічні риси та якості 
особистості чоловіків та жінок. Згідно з цими стереотипами чоловіки та жінки є проти-
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лежностями. Чоловікам приписується активне, творче начало, здатність вирішувати про-
блеми, застосовувати розвинуте логічне мислення та власну компетентність. Жіноче ж на-
чало – природно-репродуктивне і тому жінка повинна бути покірною, залежною, 
емоційною. 

В основу виокремлення цієї групи стереотипів покладені соціальні начала. Вона  
закріплює професійні ролі чоловіків і жінок. Для жінки головними є ролі сімейні (жінка, 
мати, господарка), а для чоловіків – ролі професійні. 

Можливо саме через стереотип того, що жінка менш вартісний працівник, ніж 
чоловік в Україні дискримінація жінок у заробітній платі відбувається практично в усіх 
галузях, але найбільше це спостерігається на прикладах пошти, зв’язку, сільського госпо-
дарства та транспорту. Зокрема, середня заробітна плата в поштовій галузі для жінок 
складає менш ніж дві третини від того що отримують чоловіки. Інше, де дискримінація 
найбільш відчутна – галузь транспорту, в якій жінки отримують щомісяця в середньому 
1616 грн. чоловіки ж 2369 грн. 

 
СТУДЕНТСЬКІ ДОЛІ В БІОГРАФІЇ КРАЇНИ 

 
Куліш А.І. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 

 
При вивченні архівів вищої школи України дослідник зустрічається з труднощами, 

оскільки архіви в часи війни в більшості вишів не збереглися. До того ж архіви 
періодично вичищувалися від «зайвих» документів. Між тим, на наш погляд, архіви ви-
щих навчальних закладів потребують свого аналізу як джерела історичних фактів та 
подій. 

Так предметом детального вивчення можуть стати особові справи студентів. Інтерес 
для дослідника представляють автобіографії студентів, які до 90-х років були 
обов`язковим документом для вступу в інститут. Ці автобіографії насичені атмосферою 
минулорічних часів. Цікаві за історичним змістом характеристики, які складалися 
партійними, комсомольськими організаціями, керівниками шкіл та організацій, органами 
студентського самоврядування, деканатами, керівництвом військових підрозділів. У сту-
дентських справах є також характеристики, які видавалися військовими кафедрами тим 
студентам, які отримували військові професії, а також характеристики – рекомендації до 
виїзду за кордон. 

У цілому особові справи колишніх студентів, як джерело отримання історичного 
матеріалу, можна класифікувати за різними ознаками. 

Але основну увагу істориків привертають до себе автобіографії, які є яскравими до-
кументами, що характеризують не тільки окрему особу, але і передають дух минулої епо-
хи. Саме в автобіографіях студентів можна зустріти цікаві факти з життя молодої людини, 
його роду, села, міста. Своєрідним додатком до автобіографії в особових справах є 
відомості,про які повідомляє про себе студент у різних анкетах, довідках, заявах. Красно-
мовними  є факти самоцензурування, умовчання, самовиправдання. 

Найбільш інформативно насиченими є особові справи студентів, які до вступу в 
інститут були свідками визначних подій в історії України. Це насамперед стосується 
учасників перших п’ятирічок, індустріалізації та колективізації, репресивних 30-х років, 
Другої світової війни, років «відлиги». В нашому університеті музей провів велику роботу 
щодо вивчення справ студентів, які в 41-му році вступили до лав радянської армії. Це 
значно збагатило фонди та експозиції музею. 

Іншим джерелом можливості побачити історію очима студентів є спогади. Викладачі 
кафедри українознавства нашого університету залучають студентів до роботи по заноту-
ванню спогадів колишніх випускників ДІІТу. В цих спогадах ними дається особиста 
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оцінка минулого соціального, політичного та економічного нашої країни. Ці спогади пе-
редаються до фонду музею історії нашого університету. 

Таким чином вузівський архів повинен стати одним із важливих джерел дослідження 
історії не тільки одного вишу, але і країни в цілому. 

 
ДО ПИТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТУДЕНТСТВА 

 
Куліш А.І.  

(ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 
У період існування радянської системи паспортизації, національність громадянина 

визначалась державними органами, чиновниками відділу реєстрації громадянського стану, 
паспортних столів райвідділів органів внутрішніх справ. Право національного самовизна-
чення надавалось громадянину при отриманні паспорта в 16 років.  

Це право обмежувалося вибором національності батька або матері. При цьому в ба-
гатьох випадках спрацьовував механізм, коли людина обирала найбільш «вигідну, пре-
стижну» національність. 

У зв’язку з відміною в Україні паспортної фіксації національності громадянина те-
пер ці функції взяла на себе служба перепису населення. Тому неабиякий інтерес викликає 
питання, на базі яких даних, за якою мотивацією молодь (а нас цікавить студентська мо-
лодь) буде визначати свою національність. 

З цією метою ми провели опитування біля двохсот студентів-першокурсників. 
Особливістю контингенту наших респондентів є те, що всі вони відносяться до пер-

шого покоління студентства, яке народилося, жило і почало навчатися у вищому навчаль-
ному закладі в умовах незалежної української держави. 

Цей фактор, очевидно, має досить вагомий вплив на визначення сучасною сту-
дентською молоддю своєї національної належності. 

Саме цю ознаку («народився, живу в Україні») визнали 80 % опитуваних. Таким чи-
ном, встановлюється зв’язок «державність – нація - національність». Майже 20 % 
першокурсників пов’язали своє національне самовизначення із тим, що вони є патріотами, 
люблять Україну, їм подобається ця країна. 9 % визнавали ознаками для вибору своєї 
національності мову, культуру, традиції, історію. Зовсім несподіваним є той факт, що 
свою українську національність пов’язали із національністю своїх батьків лише 21 % 
респондентів. Таким чином, головна ознака при визначенні національності колишніми ра-
дянськими державними органами в сучасних умовах не працює. Разом із тим, усі ті, хто 
визнає себе носієм іншої національності, посилаються тільки на один аргумент – 
національність батьків. 

Безумовно, майбутнє місце праці молодого спеціаліста буде залежати від багатьох 
чинників економічного, соціального, політичного, національного характеру. Але вже 
сьогодні, навіть в умовах економічно-фінансової кризи, дуже важливе значення має 
орієнтація студентства на вибір майбутньої країни: де йому хотілося б жити і працювати. 

Переважна більшість студентів своє життя та майбутню трудову, громадсько-
політичну діяльність пов’язують із Україною, 15 % - із країнами Європи, 7 % - із Росією, 
1,5 – із США.  

Аналіз опитування показав, що на формування громадянської позиції, національної 
свідомості в сім’ ї насамперед впливає позиція батька (55 % опитуваних), матері (28 %), 
діда, прадіда (25%), бабусі (9 %). Враховуючи цю особливість у вищих навчальних закла-
дах інженерно-технічного профілю викладацькому складу необхідно особливу увагу 
приділяти охопленню всіма видами національно-патріотичного виховання, насамперед, 
юнаків.  
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ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ ОБРАЗУ УКРАЇНИ 
 

Купцова Т.А.  
(ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 

 
The Motherland is associated not only with a mother, but also with everything, that gives birth, 

feeds and provides us, with the land, in other words with the archetype of a Great Mother. In this aspect 
the principal feature of our countryis that Ukrainians interpret their country as a mother, but not a father. 

 
Як відомо, Батьківщина представляється матір’ю тому, що земля також мати і пода-

виця всього існуючого. Батьківщина асоціюється з усім , що родить, кормить, забезпечує, 
у тому ж числі з землею, іншими словами з архетипом Великої Матері в цілому. Як 
підкреслюється, цей архетип включає в себе матір, знайомі з дитинства ландшафти, звич-
не коло друзів, звичаї і т.п. Поняття Батьківщини органічно пов’язане з усвідомленням 
історичного буття народу, тому що Батьківщина – це не тільки сьогоднішня країна, але і 
вся її історія, історія її культури, її духовного і морального становлення, її негараздів і 
тріумфів. 

Очевидно, що українці сприймають свою країну як матір,  а не як батька. Це досить 
принципова характеристика нашої країни. Переважання материнського початку звичайно 
пояснюють специфічні риси “української душі”, її переваги і недоліки. Дослідники вва-
жають, що для українського типу культури основним являється “довіра до буття” і 
пов’язують його з тим, що для українця рідна земля не ворог, у якого він відбирає плоди 
своєї праці, а мати, котра милосердна і щедра. Але зайва поблажливість до людських 
недоліків, безтурботність – це також наслідки такої довіри. Головні атрибути 
“матрифокальності” – надія на допомогу і захист з боку своєї держави, що пояснюється 
певною інфантильністю; загострене почуття обов’язку перед Батьківщиною – Ненькою, 
якщо їй потрібна допомога; тісний емоційний зв’язок зі своєю країною і велика 
некритичність в оцінці її дій – «мати завжди права». «Матрифокальністю» пояснюють 
притаманну українцям амбівалентність в сприйнятті України і внаслідок цього відсутність 
патріотизму і національної гідності. 

Українська жінка сильна. Вона нерідко стає символом національного порятунку. Се-
ред рис, котрі включені в її ідеалізований образ, зазвичай називають моральну і фізичну 
силу, турботу, жалість, вірність, цнотливість. Неважко помітити, що вищезгадані риси 
відносяться до материнського архетипу. Жінка в Україні – це перш за все – мати, іноді – 
бабуся, в образі якої материнські риси виражені ще виразніше. На протязі віків 
просліджується культ Марії як Богоматері (виключне місце Богородиці в українському 
православ’ ї), матері-сирої землі в народній релігіозності, культ Премудрості Божої. 

Постійна фемінійна характеристика українців, як і слов’ян взагалі, − це м’якість по 
відношенню до ближнього, вона проявляється як доброта, по відношенню до інших 
народів – як миролюбність та здатність уживатися, по відношенню до влади – покірність, 
по відношенню до життєвих обставин – покірливість і терпіння. І, нарешті, інтуїтивне 
пізнання і релігійність. Жіноча Україна-ненька викликає симпатію завдяки своїй 
близькості до природи, відкритості, душевності, пріоритету любові над законом братств у 
релігійності. 

Дуже важливим питанням в даному контексті являється питання патріотизму. Пере-
живання обов’язку по відношенню до Батьківщини та почуття її єдності для себе, а в 
зв’язку з цим – невміння відділяти дійсну Батьківщину від фальшивого образу. Ненька – 
Батьківщина повинна бути матір’ю, а не злою і бездушною мачухою (як, наприклад, наци-
стська Германія). Вона не може вимагати від своїх дітей безоглядної любові тільки тому, 
що людина народилася в цій країні і являється її громадянином, а сама при цьому була 
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жорстокою і бездушною до неї. Так як і рідна мати не має підстав розраховувати на 
подібні почуття, якщо не любить і не піклується про свого сина чи дочку. 

 
УКРАЇНСЬКА МОВА У СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 
Лагдан С.П. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 

 
Про реальний стан функціонування у країні державної мови передусім свідчить 

суспільна мовна практика. З одного боку, відбувається розширення функціонального кола 
української мови як державотворчого потенціалу, з другого – виразно простежується ут-
вердження ідеї про незначущість мовних проблем, зокрема у таких сферах, як бізнес, 
торгівля, фінансова і бухгалтерська справа, виробництво, інформаційні технології. 

Чинники, які зумовлюють стан національно-мовної свідомості й відповідну 
поведінку людини, переважно групові, а не індивідуальні. Середовище скеровує мовну 
практику індивідуума. Так, на вибір мови спілкування студента впливає мова спілкування 
однокурсників, викладачів, службовців, а це переважно російська. Крім цього, не на ко-
ристь у виборі української мови такі суспільні тенденції: маніпулювання мовою у 
політичній боротьбі за владу в Україні; небажання окремих службовців переходити на 
українську мову, посилаючись на те, що російську всі розуміють або українська важко 
дається; у деяких випадках свідоме нехтування мовою та зневага до неї й тих людей, які 
нею спілкуються; слабка видавнича інфраструктура, відсутність досконалої професійної 
літератури українською мовою чи її незначний тираж, нестача словників; недостатня дер-
жавна підтримка популяризації української мови, відсутність цілеспрямованих програм та 
заходів на державному рівні. 

Вибір мови заняття, мови індивідуальних завдань (рефератів, лабораторних, кон-
трольних робіт, курсових та дипломних проектів) залежить передусім від мовної позиції 
викладача, а також від потреб студентів (наприклад, для студентів із Львівського факуль-
тету більш доступна у навчанні українська), наявності науково-технічної та навчально-
методичної літератури українською мовою. 

Враховуючи технічний профіль університету, слід відзначити як позитивне явище 
зацікавлення окремих студентів у вивченні та вдосконаленні української мови, демонст-
рування високого та достатнього рівня знань в олімпіадах (понад 50 учасників щорічно), 
мовному турнірі (до ста учасників). 

За час викладання мови в університеті рівень володіння нею, безперечно, зріс, проте 
підвищилися й вимоги до предмета, а тому оцінок «відмінно» зустрічається мало (у се-
редньому 1-2 на групу). Часто шкільні оцінки не підтверджуються, навпаки, студенти по-
казують значно нижчі знання, і кількість таких студентів з кожним роком збільшується. 

Як засвідчує практика, культура українського літературного мовлення студентів має 
такі тенденції: мовлення студентів – вихідців зі східних регіонів України перебуває під 
значним впливом суржику, який настільки вкоренився у мовній свідомості, що не 
сприймається як чужорідний елемент, який засмічує мову; мовлення студентів – вихідців 
із західних регіонів часто включає діалектні елементи, крім цього, окремі студенти, досить 
добре спілкуючись українською усно, вважають, що цього достатньо, і не дбають про пи-
семну грамотність; через спорідненість із російською мовою нерозуміння окремих мовних 
явищ, не сприймання їх, як-от: використання дієприкметників, відмінювання прізвищ то-
що; низька мотивація у вивченні української мови, пояснення незацікавленості тим, що на 
майбутнє вона не знадобиться, що на виробництві спілкуються російською. 

Провідною в життєдіяльності студентів є пізнавальна діяльність, тому важливо, щоб 
вона спонукалася мотивами високого рівня розвитку, потребою вдосконалювати своє 
українське мовлення як основний інструмент пізнання і життєдіяльності, державо- і 
націотворення. 
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК ОДНА ИЗ ГУМАНИТАРНЫХ 

СОСТАВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

Марочкина Н.С.  
(ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 

 
Масштабы и темпы перестройки высшего образования требуют качественно нового 

уровня профессиональной подготовки специалистов для народного хозяйства нашей стра-
ны, использование всего наиболее ценного, что создано или создаётся человечеством, ко-
гда особую значимость приобретают меры по повышению научно-технического уровня 
исследований, разработок, действующей техники и технологии. Использование новшеств, 
заимствованных из информационных материалов позволяет получить значительный эко-
номический эффект от внедрения научно-технических достижений. 

Расширение международного сотрудничества в области науки и техники требует от 
выпускников высших учебных заведений знания иностранного языка, практическая поль-
за которого будет определяться способностью техника использовать информацию из за-
рубежных источников – устных и письменных. Таким образом знание языка должно спо-
собствовать не только расширению общеобразовательного кругозора специалистов, но и 
повышению его квалификации. 

Характерной чертой современного этапа в развитии науки, образования и культуры 
является расширение международных связей и сотрудничества. В наши дни знание ино-
странных языков не только открывает доступ к важнейшей информации, содержащейся в 
мировой научной и технической литературе, но и становится абсолютно необходимым 
при деловых встречах украинских и иностранных учёных, инженеров, техников и высоко-
квалифицированных рабочих. Нужно ли говорить при этом о том, сколько важным делом 
является создание эффективной системы изучения иностранных языков. Каждый, кто по 
настоящему берётся за обучение иностранного языка, стремится сделать это в сжатые 
сроки, без заучивания лишних слов и абстрагированных грамматических правил, стремит-
ся как можно скорее овладеть языком. 

В действующих программах и учебно-методических комплексах по иностранным 
языкам практическая цель обучения определена как обучение иноязычному общению. В 
связи с этим одной из главных задач в работе преподавателя иностранного языка является, 
как правомерно подчёркивают исследователи, осмысление коммуникативной направлен-
ности обучения и овладения приёмами её реализации на уроке. 

Систематизированное освещение идей коммуникативного метода обучения ино-
язычному общению в публикациях ряда авторов, в частности в пособии для учителей ино-
странного языка Е.И. Пассова, а также в вышедшей под его редакцией книге для учителей 
иностранного языка «Коммуникативность обучения в практику школы», открывает широ-
кий простор в плане разработки конкретных методических приёмов реализации коммуни-
кативного подхода в практической работе учителя. 

Одним из ведущих принципов коммуникативного метода обучения является прин-
цип речевой направленности учебного процесса. Он считается, как известно, основопола-
гающим принципом. Практическая речевая направленность при этом выступает не только 
как цель, но и как средство формирования иноязычно-речевых навыков. Вторым важным 
принципом коммуникативного метода обучения говорению как виду речевой деятельно-
сти является принцип индивидуализации обучения при ведущей роли её личностного ас-
пекта. Именно индивидуализация является главным (если не единственным) реальным 
средством создания мотивации и поддержания активности в процессе иноязычного обще-
ния. 
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ПРО СЛЕНГ ВЗАГАЛІ ТА ОСОБЛИВО ПРО СТУДЕНТСЬКИЙ 
 

Миронова Т.Ю. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 
Лінгвістичний термін «сленг» прийшов до української  лінгвістики із англомовної 

реальності. Є припущення, що slang  став у свій час словесним новоутворенням  від spe-
cial language, що значить  мова особлива. Наділити такою   назвою не означало вшанувати 
новий  шар мовної стихії, дечибто тепер маємо свіжий простір для лінгвістичних пошуків 
та  узагальнень. Скоріш назва була більш схожа на скорочену цензурну  або редакторську 
правку s.lang., а вже тоді, на евфемізм, який покривав негативне ставлення вихованих 
англійців, у яких є схильність насолоджуватися своєю вишуканою мовною коректністю, 
до комунікативних вольношів деяких людей у неофіційних обставинах.  Використання 
окремими особами такої «особливої мови» було у фокусі постійної уваги гумористів та 
карикатуристів 18-19 століття. Британські газетні анекдоти та шаржі, які розвивали тему 
ненормативного використання мови, були улюбленими стравами  на журналістському 
столі. До того ж, світські розмови на вечірках, почавшись традиційним: «Яка чудова 
сьогодні погода?», продовжувались ущіпливими словами відносно тих, хто дозволяв собі  
побавитися  їх рідною англійською мовою, що, як вони вважали, була першим свідченням  
про гідне виховання та високе походження. Британці вірили та вірять, що коли людина 
починає говорити, то складає найшвидше та найширше враження про себе, і цей ефект 
більш дійовий, аніж дістати свій паспорт підданого Її Величності або свідоцтво про 
шляхетність. Такий сюжет навіть отримував розвиток у художній літературі, коли просто-
людинка навчилась коректної мови та була  визнана  багатими снобами. Головним зали-
шалося: говорити коректно – то сильна позиція у житті. 

Можна визнати як факт, що від 18-19 століття мовний прошарок, який вважають 
сленгом, катастрофічно розрісся. Британці пов'язують процес з могутнім поширенням 
технічного виробництва, що залучило широкі маси людей, від яких очікували фізичної 
активності та мовної стриманості. Інтенсивність діяльності, навіть коли вона потребувала 
ділового спілкування, знаходила найбільш економні шляхи для передачі смислу. Так ви-
никав професійний сленг, або про нього ще казали «жаргон». Схожою динамікою, до речі, 
щоб зрозуміти процес, з'явилось слово «зачока», або «залікова книжка», яку, знервований 
та пересичений інформацією студент  перед самим екзаменом або після нього, не в силах 
визначити в два слова і видихує лише одним і то  до межі скороченим. Така саме і доля 
нашої діітовської «перфокарти». Дійсно,  образ первісної «перфорованої карти» як 
технічного матеріалу для статистики - прямокутника із цупкого паперу із дірочками як 
носіями інформації – не має нічого схожого із студентськими звітними академічними до-
кументами, тім більш із учбовими годинами, присвяченими контролю знань. Але слова 
існують і їх використовують як студенти, так і викладачі.  

До кожного факту  закріплення сленгу в спілкуванні людей британці додають: «per-
missive society», докоряючи за неохайність і навіть, як деякі вважають, за лінгвістичні 
лінощі визначити все точно і красиво і отримати задоволення від своєї мови. Важливу 
думку при цьому формулюють у вигляді сумніву: чи не губимо ми дещо більш цінне, коли 
заощаджуємо час і зусилля на своїй мові. Адже мова – то не тільки слова – то образи, 
думки, відношення, віра, надія... і все наше життя...? «Залікова книжка» – так з шаною про 
вмістилище успіхів, про символ великих зусиль, які отримали визнання, про дорогу, нехай 
тернисту і довгу, але особистого росту, про відчуття самого життя, його плину, який  
закріплюють дотичні позначки досягнень в студентському документі. Якщо ми так 
поспішаємо у житті, що відмахуємося від його важливих віх, то «заліковка» змальовує об-
раз папірця, який соромливо фіксує подію надривного і болісного або сумнівного перела-
зу від одного етапу   навчання до іншого.  
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Щоб не виникало враження, що сучасні українські лінгвістичні дослідження сленгу, 
в яких часом не розмежовують жаргонізми і лайливі слова,  є сміливим кроком вперед, 
скажемо, що дослідження студентського сленгу вже проводились. То була кандидатська 
дисертація  в 80-ті роки в Москві, і тема була закритою. До чого прийшов автор? Що факт 
сленгу існує, що дівчата в сленгу менш агресивні, ніж хлопці, а що джерелом сленгу є 
іноземні країни. Це було неплідним і не вартим  великих філологічних зусиль. Тепер на 
Україні ведуть мову про те, що багато «поганих слів» – російського походження. Для чо-
го?  Чи не краще звернути увагу на інший лінгвістичний пошук – визначення шляхів 
розвінчати тенденції до сленгу, без пошуків національного колориту його коріння. Бо час-
то людині досить наочно показати, що стає з його мисленнєвим образом про його власне 
життя, коли  нормативне слово підмінюється сленгом.  

 
КОММУНИКАТИВНАЯ МОДЕЛЬ ПЕРЕВОДА И ЭВОЛЮЦИЯ 

ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТЕОРИЙ 
 

Мирошниченко И.Г. (ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 
 

The article considers the evolution of the translation theory in the Russian and Ukrainian scientific 
school of translation 

 
Переводоведение, возникшее в середине XX в., имеет вполне установившиеся тра-

диции научных и прикладных исследований. В наши дни широкое распространение полу-
чила теория, рассматривающая перевод как акт межъязыковой коммуникации. Преимуще-
ство этой теории заключается в том, что в ней переводческие явления рассматриваются 
через призму коммуникативных установок и различий в способах их выражения в кон-
кретной паре языков. Не менее важен ее прагматический аспект, предполагающий сопос-
тавление не только двух языков, но и двух культурных общностей. 

Несмотря на долгую историю перевода как вида человеческой деятельности, наука о 
закономерностях переводческого процесса возникла лишь в середине XX в. Одна из пер-
вых попыток создания полноценной теории перевода была предпринята в трудах русских 
ученых А.В. Федорова и Я.И. Рецкера. Они разработали лингвистическую теорию перево-
да, получившую название теории регулярных соответствий. Полного осознания перево-
да как междисциплинарного явления еще не было, и внимание исследователей вполне 
обоснованно было сосредоточено на его языковом аспекте. 

Важнейшим достижением созданной ими теории является определение механизмов 
перевода, основанных на взаимоотношениях между логическими понятиями. Это транс-
формации генерализации и конкретизации наряду с метонимическим и антонимическим 
видами перевода. 

Основным недостатком теории регулярных соответствий было отсутствие четкой 
грани между языком как набором формальных средств и речью, понимаемой как исполь-
зование формальных языковых средств для целей общения. В качестве соответствия — 
основы для сопоставления двух языков — использовались языковые единицы, слова и 
грамматические конструкции. В каждом языке существует своя, присущая только ему 
система формальных отношений, поэтому выбор формальных единиц в качестве перево-
дческого соответствия является в принципе неверным. 

В своем последующем развитии теоретическая мысль не отвергла теорию регуляр-
ных соответствий. В частности, фундаментальное понятие переводческого соответствия, 
трактуемое как основа для сопоставления задействованных в переводе языков, сохраняла 
каждая последующая модель, но наполняла его иным содержанием. В трансформацион-
ной модели перевода основой для сопоставления двух языков служат глубинные ядерные 
структуры, в семантической модели — семантические компоненты, а в ситуативной — 
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предметная ситуация. Возникновение каждой модели объяснялось желанием преодолеть 
недостатки предшествующей теории.  

Общим недостатком названных выше моделей было то, что они ограничивались 
описанием лишь одной стороны языкового общения, а именно, передачей информации об 
окружающем мире. Использование данных не только языкознания, но и других наук, в 
частности теории коммуникации и культурологии, позволило преодолеть этот недостаток 
и многократно расширить понимание механизмов перевода.  

Современная теория перевода в качестве отправной точки исходит из того, что пере-
вод, как и язык, является средством общения. Отсюда название этой теории — коммуни-
кативная модель перевода. Существует немало описаний перевода, отражающих те или 
иные его особенности как акта межъязыковой коммуникации. Среди них — одно из наи-
более разработанных — предлагается в трудах немецких ученых О. Каде и А. Нойберта. 
Своим последующим развитием коммуникативная теория во многом обязана исследова-
ниям русских ученых В.Н. Комиссарова и А.Д. Швейцера. 

 
ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ 

 
Пантилеенко Е.С. (ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 

 
Метод проектного обучения возник еще в начале XX века и первоначально называл-

ся проблемным, т.к. предполагал решение поставленной проблемы путем подбора необ-
ходимого материала и его детального языкового и лексического анализа. Использование 
проектного обучения на уроках английского языка неязыковых факультетов детермини-
ровано рядом факторов. Согласно стратегии модернизации образования студентам необ-
ходимо овладеть рядом ключевых компетентностей, в частности, компетентностью в сфе-
ре самостоятельной познавательной деятельности, основанной на усвоении способов при-
менения знаний из различных источников информации. Также следует учитывать уровень 
владения иностранным языком студентов неязыковых факультетов.  

Следует отметить, что применение проектного метода на уроке иностранного языка 
требует значительной предварительной проработки, т.к. зачастую студенты не обладают 
навыками презентации материала. Методисты выделяют разнообразные классификации 
проектов на основании типологических признаков, в связи с этим выделяется 6 основных 
характеристик проектов: по виду деятельности (исследовательский, информационный), по 
предмету и содержанию (в рамках одной области знаний или междисциплинарных), по 
характеру координации проекта (непосредственный, неявный), по характеру контактов 
(внутренний, международный), по количеству участников проекта (личностные, группо-
вые), по продолжительности проекта (краткосрочные, долгосрочные (до года). 

Отмечается еще раз, что начинать применение проектного обучения в группе на за-
нятиях по иностранному языку следует с непосредственного информационного внутрен-
него группового краткосрочного монопроекта. Исследовательский межпредметный непо-
средственный внутренний групповой проект средней продолжительности целесообразнее 
защищать в конце курса иностранного языка в качестве зачета по пройденному материалу. 
Методика работы над проектом предусматривает 4 этапа: 

1. Этап планирования. Здесь осуществляется коллективное обсуждение проблемы, с 
последующим делением ее на подтемы. Студенты выбирают подтемы в соответствии со 
своими интересами. На данном этапе сразу оговариваются сроки работы над проектом. 

2. Аналитический этап – этап работы с информацией, ее анализ и обработка.  
3. Этап обобщения информации предполагает структурирование полученной ин-

формации. 
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4. Презентация. На данном этапе студенты осмысливают полученные данные и гото-
вят итоговое представление результатов своей работы в виде устного сообщения, рисун-
ков, графиков, а также в виде реферата. 

В ходе работы применение проектного метода активизирует лучшую усвояемость 
изучаемого материала, помогает студенту видеть практическую направленность изучения 
иностранного языка, повышает мотивацию студентов, а также способствует развитию и 
совершенствованию навыков работы с разнообразными источниками информации (науч-
ные и научно-популярные статьи, графики, рисунки, Интернет). Приобретение подобных 
навыков снимает трудности при работе с таким аспектом как индивидуальное чтение. 

 
ОСОБЛИВОСТІ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ І ПРОФЕСІЙНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 

СТУДЕНТІВ В ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 
 

Перерва К.М. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 

Актуальною стала проблема підготовки технічної інтелігенції. Сучасна вища 
технічна школа потребує здійснення кардинальних змін, які спрямовані на підготовку 
нової генерації інженерів, спроможних створити технологічний та економічний потенціал 
України. Сьогодні ми інтелектуально допомагаємо іншим народам, наші інженерні кадри 
визнані у світі. Суть проблеми полягає у тому, що нашій країні потрібні національні кад-
ри, які будуть зміцнювати своїми досягненнями у праці й науці нашу державу. 

Попри впливи глобалізації та інтеграції на розвиток національної системи освіти та 
виховання молоді кожна країна має власну педагогічну стратегію. Незважаючи на те, що 
Болонський процес інтегрує європейську освіту, українська вища освіта потребує збере-
ження та розвитку. 

Завдання сучасної вищої технічної школи – не тільки підготовка компетентних 
фахівців у своїй галузі, але й інтелігентних особистостей. Визначальна роль у формуванні 
мислячої, діяльної, творчої, національно свідомої людини належить мові. Відповідно до 
Державної національної програми „Освіта. Україна XXI ст.” та Концепції національного 
виховання головні завдання мовної освіти – це виховання культури, формування 
інтелекту, розвиток мовленнєвих здібностей особистості в процесі розв’язання життєвих 
проблем (побутових, виробничих, духовних) засобами мови. А сьогоднішня освіта 
страждає ізольованістю загально гуманітарного циклу дисциплін (історія, філософія, 
політологія, психологія, культурологія та ін.), від професійно направленого, їх 
ізольованість згубно впливає на становлення особистості фахівця, який не володіє духов-
ною спадщиною і не має навичок екстраполяції досягнень у професійної підготовки 
постійно зростають, то гуманітарний комплекс наук, конкуренції зі спеціальними 
дисциплінами не витримує. 

Гуманізація і гуманітаризація освіти повинні відновлювати єдність культури та 
освіти. Інженерові., наприклад, необхідно зрозуміти де закінчується технічний прогрес. 
Будь який спеціаліст мусить відчувати де починаються моральні аспекти його діяльності і 
в чому полягає його особиста відповідальність за її результати. 

Вуз повинен вчити студента мати власну думку, повинен стати школою мислення, а 
не школою запам’ятовування і відтворення інформації. Потреба в самоосвіті, в духовній 
самостійності, критична спрямованість мислення, її продуктивність у засвоєнні знань і 
людської культури – це риси нинішнього студента. 

У 50 провідних технічних та технологічних ВНЗ України 4-го рівня акредитації 
гуманітарна складова становить від 11 до 18 гуманітарних дисциплін. У більшості ВНЗ 
найбільше годин  -  324 виділено під іноземну мову. 

Особливістю навчання іноземної мови у вищому технічному закладі є реалізація 
принципів професійно-орієнтованого підходу до навчання. Загальна мета навчання 
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іноземної мови вже на першому курсі технічного ВНЗ – комплексне формування 
комунікативних компетенцій для забезпечення спілкування у професійно-трудовій сфері 
на мінімальному рівні розвитку. Матеріал викладається з використанням логічної 
систематизації лексики, тобто зосередження на мінімізації всього тематичного матеріалу 
до ключових опор і його подання у вигляді логічних схем, базових діалогів тощо 
(наскільки дозволяє одна година занять на тиждень). Враховуючи недостатній рівень 
знань і вмінь, з якими випускники середніх шкіл приходять до вищих навчальних закладів 
з різним рівнем мовної підготовки, читання професійно орієнтованих текстів стає основ-
ним видом мовленнєвої діяльності.  

 
ІНДИВІДУАЛЬНІ  ДЕТЕРМІНАНТИ  АГРЕСІЇ  У ФУТБОЛІ  

 
Пічурін В.В., Тиличко О.В., Бондаревський А.Г. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 
У психології агресія обґрунтовано розглядається як складне явище, обумовлене 

безліччю причин, важко прогнозоване й часто таке, що не піддається контролю. Агресія, у 
якій би формі вона не проявлялася, являє собою поводження, спрямоване на заподіяння 
шкоди або збитку іншій живій істоті, що має підстави уникати подібного із собою повод-
ження. Існує декілька по різному спрямованих теорій, кожна з яких дає своє бачення 
сутності й джерел агресії. Ми думаємо, що ключову роль у розвитку агресивності грають 
особистісні особливості, що відбивають характерні риси й нахили конкретного агресора, 
або, як їх ще іноді називають, індивідуальні детермінанти агресії. Під цим терміном у 
психології мають на увазі передумови для виникнення й розвитку агресії, зосереджені в 
основному в стійких рисах характеру й нахилах потенційних агресорів. До числа таких 
характеристик відноситься й локус контролю. Поняття запропоноване американським 
психологом Д. Роттером для позначення схильності людини приписувати відповідальність 
за результати своєї діяльності зовнішнім силам (екстернальний, зовнішній локус контро-
лю) або власним здібностям і зусиллям (інтернальний, внутрішній локус контролю).  

Лики агресії в спорті різноманітні, майже всі її вияви знайшли своє відбиття  в нау-
ково-дослідній літературі з цієї проблеми. Агресію можуть демонструвати вболівальники 
під час спортивних змагань; крім того, агресія - важлива й прийнятна складова багатьох 
видів спорту, тому вивчення її проявів і серед учасників є досить актуальним завданням. 

Метою дослідження стала перевірка гіпотези про те, що локус контролю це 
особистісний чинник, який має відношення до агресії в багатьох ситуаціях гри у футбол. 

У ході експерименту у 40 студентів членів команди ДНУЗТ ім. акад. В.Лазаряна з 
футболу діагностувався локус контролю. З цією метою використовувався опитувальник 
рівня суб`єктивного контролю, який розроблений Є.Ф.Бажиним на основі шкали локусу 
контролю Д.Роттера. Із числа вищезгаданих студентів для подальшого дослідження було 
відібрано 5 чоловік, які набрали найбільшу кількість балів по шкалі екстернальності і 5 
чоловік, які набрали найбільшу кількість балів по шкалі інтернальності. Після цього було 
емпірично перевірено співпадання отриманих в ході опитування результатів з реальними 
фактами прояву агресивності в грі на змаганнях універсіади області з футболу та міні-
футболу (враховувалась кількість червоних і жовтих карток, що отримали гравці, які по-
трапили у виборку, за грубу гру проти суперника). 

Наступним етапом було визначення коефіцієнта кореляції між кількістю балів по 
шкалах екстернальності та інтернальності з одного боку і кількістю червоних і жовтих 
карток з іншого. Під час цієї роботи було виявлено, що рівень агресивності в екстерналів 
помірний. Гравці такої конституції рідко отримують жовті, а тим більше червоні картки. 
Їх агресивність збільшується не суттєво навіть при умові грубої гри проти них з боку су-
перника. Інша тенденція спостерігається в інтерналів. Вони, відчуваючи на собі прояви 
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агресивності з боку суперника, самі стають агресивнішими. Серед цієї категорії гравців 
багато таких, які, програючи єдиноборство, часто використовують грубу гру. 

Отримані дані дозволяють зробити висновок, що впевненість індивідів в своїй 
здатності впливати на власне життя (локус контролю) є особистісний чинник, який має 
відношення до агресії в багатьох ситуаціях гри у футбол. 

 
ГУМАНІТАРНО-ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ 

ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 
 

Пономаренко І.Ю., Дешко Л.К. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 
 

On materials of sociological interrogation some aspects humanitarian educational activity of uni-
versity and its role in formation of the person of students are considered. 

 
Одним із важливих аспектів системної модернізації національної вищої освіти, 

якісної підготовки висококваліфікованих, гармонійно розвинутих, духовно багатих 
спеціалістів є гуманітарно-виховна діяльність. Вона забезпечує єдність навчання і вихо-
вання молодого покоління. Щоб повною мірою усвідомити і позначити шляхи її вдоско-
налення, завжди потрібна свіжа інформація про практичну реалізацію так званого 
«наскрізного» принципу навчання і виховання. 

Це спонукало нас до проведення соціологічного опитування «Виховна робота в 
університеті очима студентів», результати якого ми приведемо у скороченому варіанті. 

У процесі формування особистості, як відомо, беруть участь багато інститутів. 
Більшість опитаних студентів ДІІТу стверджують, що найбільший вплив на них має сім’я 
(83%), «коло товаришів» (66%). Як бачимо, виховання родинно-сімейної свідомості, 
розуміння своєї родини, батьківського дому безумовно сформовано у наших студентів. 

Серед багатьох чинників, які допомагають нашій молоді стати всебічно розвинени-
ми, респонденти називають на І місці освіту, навчання в університеті (71%). Це свідчить 
про те, що вони добре усвідомлюють, наскільки важливо вчитися, отримувати знання, 
щоб досягти найвищих сходинок у самовдосконаленні. Серед дисциплін,  знання яких 
найбільше всього сприяють формуванню нашої молоді, студенти надають перевагу 
гуманітарним наукам: І місце – психології, ІІ – філософії, ІІІ – політології, ІV – 
культурології. 

Як видно із результатів опитування, більшість студентів вірять, що «наполеглива 
праця», «здібності», «талант» є головними умовами в досягненні мети, успіху і добробуту. 
В той же час з’ясувалось, що на практиці, у свій вільний час більше половини (58%) 
респондентів - «просто гуляють», 29% - сплять, 22% - дивляться телевізор. Спортом зай-
маються тільки 34% студентів. Як бачимо, студенти нераціонально використовують свій 
вільний час, не займаються активним відпочинком, пізнавальною діяльністю, творчістю, 
самовдосконаленням. 

Щодо оцінки виховних заходів, які проводяться в ДІІТі, то тут відповідь дали тільки 
61% опитаних. Серед них перше місце посіла «Студентська весна», на друге місце вийшов 
КВК. Нас дуже здивував і засмутив результат відповідей на запитання, які стосувались 
заходів у студентських групах. 92%(!) не відповіли на ці питання взагалі Зрозуміло, що 
тут проявляється серйозний недолік в організації, ефективності виховної роботи 
кураторів, студентського активу в групах. Разом із цією невтішною картиною опитування 
показало, що куратори все ж відіграють у житті своїх вихованців певну позитивну роль. 
47% студентів бачать у них хороших радників і старшого друга. 61% опитаних вважають 
кураторів лише своїми вчителями. 

Поняття «Батьківщина» студенти ототожнюють із державою (36%), з сім’єю і друзя-
ми (34%), з місцем проживання (28%). Навіть зараз, коли держава не виконує своїх ба-
гатьох функцій, третя частина молоді продовжують залишатися патріотами України. Тож 
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не дивовижним є той факт, що переважна кількість респондентів переймається в першу 
чергу проблемами саме своєї країни (67%), а не далекого чи ближнього зарубіжжя. Серед 
напрямків реформування нашого суспільства найбільш актуальними студенти називають 
боротьбу з корупцією (30%), соціальний захист довкілля і покращення національних 
відносин (по 10%). У сучасних умовах більше всього турбують наших студентів 
некомпетентність влади (38%), загроза безробіття (33%), невпевненість у завтрашньому 
дні (30%), падіння моралі, зростання злочинності (по 26%). 

Ми сподіваємося, що отримана інформація спонукає організаторів виховної роботи 
більш раціонально, продуктивно використовувати могутній потенціал нашого 
університету для забезпечення повноцінного громадянського, фізичного, естетичного, мо-
рального розвитку студентської молоді, гармонізації навчання і виховання як єдиного 
процесу. 

 

СОЗНАТЕЛЬНОЕ И БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ В ОБУЧЕНИИ  
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Смирнова М.Л. (ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 
 

Рациональное обучение иностранному языку, как известно, базируется, прежде все-
го, на сознательном усвоении его системных явлений и сознательной речевой деятельно-
сти. Однако подобный подход является допустимым лишь настолько, насколько любое 
психологическое явление правомерно рассматривать лишь с точки зрения одной состав-
ляющей - сознательного, игнорируя при этом его диалектическую противоположность – 
бессознательное. Любой процесс обучения есть процесс психологический, поскольку он 
строится с учётом психологии предметного взаимодействия ученика и учителя. Однако 
при обучении языку характер этого взаимодействия ещё более усложняется за счёт двой-
ственной природы обучения – языка. Эта двойственность заключает в себе единство объ-
ективного и субъективного. С точки зрения объективного язык представляет собой един-
ство сложности языковой системы  и относительной простоты и динамичности принципов 
его организации. Именно благодаря этому «двуединству» становится возможным функ-
ционирование и изучение языка. Субъективный характер языка определяется как его ос-
новной социальной функцией – быть средством общения его носителей, так и психиче-
ской сущностью языка, ибо его существование, развитие и функционирование обусловле-
но чисто психическими законами. 

Система языка, называемая Г. Гийомом в его книге «Принципы теоретической лин-
гвистики» «скрытой реальностью» и «понятийной картиной мира» (2, с.157,6, с.16),  нахо-
дится в сознании человека и является средством функционирования языкового сознания, 
которое имеет сознательную и бессознательную составляющие. Можно выделить сле-
дующие аспекты бессознательного в языке: 

- бессознательный аспект возникновения и построения языка; 
- бессознательный характер функционирования системы  формальных механизмов 

языка, системы обозначения объектов внешнего мира и адекватной передачи их значений. 
Благодаря этим механизмам язык предоставляет человеку особый неосознаваемый стерео-
тип, предопределяющий психологическое содержание языковой и речевой деятельности; 

- бессознательный, хотя и имеющий внутреннюю логику, характер языковых обра-
зований даёт возможность им сохранять  относительно независимое положение; 

- в языковом сознании нации действует привычка, бессознательная память, с помо-
щью которой все явления душевной жизни подводятся под известные общие категории; 

- спонтанное постижение ребёнком родного языка происходит на бессознательном, 
интуитивном уровне при формировании и одновременной опоре на интуицию. 

Таким образом, бессознательный аспект  языка, будучи явлением психологическим и 
исторически обусловленным, не может не учитываться в процессе обучения. 
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Изучение иностранного языка начинается с сознательной фазы усвоения знаний о 
языке и культуре народа, с постижения внутренней структуры и системных явлений ино-
странного языка в рамках рационально организованного обучения вне естественной язы-
ковой среды. В результате многократного выполнения речевого действия в учебных си-
туациях происходит формирование устойчивого навыка, которое сопровождается вытес-
нение командного пункта, управляющего реализацией данного навыка, в сферу бессозна-
тельного. Такова простейшая психологическая схема, воплощённая в большинстве 
современных методов обучения иностранному языку, в том числе методов, направленных 
на формирование коммуникативной компетенции.  

 
КУЛЬТУРА  Й ОСВІТА В  КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

 
Хміль В.В. (ДНУЗТ, м. Дніпропетровськ) 

 
Недоліки нашої системи освіти, стали найбільш помітними на рубежі тисячоліть, ко-

ли процеси глобалізації економіки, науки, освіти все більше охоплюють сучасний світ. 
Переважно наука та освіта  визначатимуть  місце кожної нації, кожної держави.  

Нас супроводжує парадокс: людина отримує перемогу за перемогою в техніці, в 
науці, але трапилося так, що вона залишилася серед руїн, серед зневір’я. “Прогресуючи 
розумово, людство регресувало морально.” Наука виявила байдужість до долі людини. 
Навіщо їй ці перемоги, якщо вони руйнують основи життя (екологію, культурне середо-
вище).  

Наша цивілізація - це цивілізація засобів, а не мети, яка визначається цінностями. 
Сьогодні нова ситуація на освітянському просторі вміщує в себе невизначеність орієнтації 
на майбутнє. 

У нас склався стереотип: освічена людина ототожнюється з людиною 
інформованою. Наша вища школа дійсно досягла у цьому успіхів. Але такий тип фахівця 
цінувався в попередніх суспільствах, які були засновані на індустріальній цивілізації з пе-
реважно екстенсивним шляхом розвитку.  

Техногенна цивілізація, яка відходить в минуле  несла з собою точність виконання, 
підпорядкованість одній системі влади, але не культуру та творчість. 

Процес культурного розвитку та процес дорослості молоді сьогодні розходяться.  
Комп’ютери, Інтернет, відео, телевізор зруйнували звичний нам життєвий простір, 

вони впливають на світогляд людини в більшій мірі, ніж гуманітарні науки, а тим більше, 
що у вищій школі  світоглядним наукам приділяється усе менше уваги. Демонічна культу-
ра, яка руйнує свідомість, задає інші алгоритми.  

Телебачення сьогодні – це покажчик  глибокої кризи суспільства, розбещує не тільки  
молодь, але  й цілу націю. Безкультур’я державних чиновників, субкультура в парламенті, 
доповнює цю палітру  При цьому осторонь залишається духовний розвиток особистості, 
що надалі виллється в нерозвинену емоційну сферу особистості, в утилітарний стиль мис-
лення та поведінки, котрі знищать духовні запити. 

Завдання, яке стоїть перед вищою школою: вирвати людину з масової культури, роз-
винути її, надати гуманістичного настрою, вмінню аналізувати. Але знання мало чого 
варті без світогляду, без цінностей, без самоусвідомлення себе культурною людиною. 
Формування особистості, цінностей громадянського суспільства, національних надбань – 
цей бік у нас відстав, незважаючи на постійні балачки про гуманізацію. 

Науки про суспільство та людину вчать інтерпретувати ідеї, точки зору, розуміти 
іншу історію та культуру.  Філософія, релігія, політична наука, культурологія – це знання, 
які засвоюється тільки через різноманітність думок, через діалог. Якщо немає полеміки, 
висловлення власних думок – немає і знання. Живе спілкування, безпосередній діалог, 
особистий приклад викладача – все це формує внутрішній світ молодої людини.  
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Чим більш складною свідомістю володіє людина, тим менше вона скута ідеологічно, 
має більший вибір світів, тим глибше її причетність до творення реальності.  

 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

Чибисова И.А. (ДНУЖТ, г. Днепропетровск) 
 
Nowadays there is a tremendous increase in the use of modern technologies in education at differ-

ent levels. It is felt that the use of technology allows teachers to do a better job in the present challenging 
environment by empowering and motivating students in different ways. 

 
Изменения, происходящие в настоящее время в экономической и политической жиз-

ни современного общества, смена идеологической направленности в образовании оказы-
вают большое влияние на систему обучения иностранному языку, определяя новое содер-
жание целей обучения и расширяя функции данного учебного предмета, при этом учиты-
вая европейский опыт обучения языкам и социокультурные особенности их изучения в 
нашей стране. На первый план выходит не столько необходимость овладения так назы-
ваемым «вербальным кодом иностранного языка» и умения использовать его на практике, 
сколько способность создания учащимся «картины мира» в своем сознании, которая была 
бы максимально приближена к «картине мира», свойственной носителю языка. Принято 
считать, что формирование социокультурной компетенции посредством иностранного 
языка помогает развить мировосприятие учащегося и подготовить его к осознанию себя 
как носителя национальных ценностей, взаимозависимости между собой и остальными 
людьми в поиске решений глобальных проблем, на развитие коммуникативной культуры 
и духовного потенциала учащихся.  

Последние достижения в области высоких технологий открывают перед преподава-
телями иностранного языка широчайшие возможности для дальнейшего совершенствова-
ния учебного процесса и его перевода на качественно новую основу. Главным достоинст-
вом современной обучающей техники видится простота и удобство ее применения. Тех-
нологические возможности мультимедийных средств позволяют организовать разнооб-
разную учебную деятельность учащегося, значительно повышают эффективность и 
мотивацию обучения. Широкое использование прямого эфира для просмотра новостей, 
интернета, различных видеоматериалов, записанных из эфира, художественных фильмов, 
мультимедийных программ, специально подготовленных для учебного процесса, мульти-
медийных справочников, энциклопедий и словарей, позволяет создать необходимую ком-
муникативную среду для обучения, развить интерес к изучению языка, создать условия, 
максимально приближенные к реально-речевому общению на иностранном языке при от-
сутствии естественной языковой среды. В связи с вышеизложенным, представляется ин-
тересным выделить использование принципиально нового направления, которое базиру-
ется на групповом использовании выше перечисленных средств в компьютерной аудито-
рии. Считается, что размещение компьютеров на рабочих местах каждого студента приво-
дит к разрушению коммуникативной языковой среды и снижению роли преподавателя на 
занятии. Групповой подход в обучении становится возможным благодаря созданию муль-
тимедийных аудиторий, оснащенных компьютером, спутниковым телевидением, интерне-
том и мультимедийным проектором, позволяющим выводить всю информацию на настен-
ный экран. При этом не исключается индивидуальная работа студента с мультимедийны-
ми материалами, однако она должна проводиться внеаудиторно. Таким образом, исполь-
зование мультимедийных технологий в обучении иностранным языкам призвано 
значительно повысить эффективность преподавания, основной целью которого является 
совершенствование навыков повседневного и профессионального общения (как непосред-
ственного с носителями языка, так и опосредованного через телевидение, прессу, Интер-
нет). 
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Преподаватель кафедры иностранных языков ДНУЖТ, (056) 
373-15-24 

56. Гаврилов Сергей Анатольевич Заведующий группой испытаний конструкций железнодорож-
ной техники ДП УкрНИИВ, г. Кременчуг, (05366) 6-21-94, ф. 
(05366) 6-10-36,  office@ukrndiv.kremen.ukrtel.net 

57. Гаврилюк Владимир Ильич Д.ф-м.н., профессор, заведующий кафедрой автоматики, теле-
механики и связи, ДНУЖТ, г. Днепропетровск, (056) 373-15-04 

58. Гагин Лев Федорович К.т.н., приват-профессор кафедры локомотивов, ДНУЖТ, (056) 
373-15-34 

59. Ганич Руслан Филиппович Ассистент кафедры физики, ДНУЖТ, (056) 373-15-86  
60. Гапеев Сергей Николаевич К.т.н., доц., докторант каф. Строительства и геомеханики НГУ, 

г. Днепропетровск 
61. Герасименко Дмитрий Ва-
лерьевич 

Ассистент кафедры физики, ДИИТ, (056) 373-15-86 

62. Герасимова Яна Александ-
ровна 

Студентка ДНУ им. О.Гончара, yana.gerasymova@gmail.com 

63. Гергель  Наталья Александ-
ровна 

Специалист 1 категории НИИ подвижного состава, пути и 
транспортных сооружений ДНУЖТ 

64. Германенко Олег Александ-
рович 

Инженер Донецкой железной дороги,  .(0622)51-28-65, 
spc@drti.donetsk.ua 

65. Гилевич Олег Ильич К.т.н., доцент кафедры автоматизированного электропривода, 
ДНУЖТ, (056) 373-15-47 

66. Главацкий Казимир Цезаре-
вич 

К.т.н., доцент кафедры прикладной механики, ДНУЖТ, (056) 
373-15-18 

67. Горун Антонина Александ-
ровна 

Преподаватель кафедры иностранных языков, ДНУЖТ, (056) 
373-15-24, gorun@antonina.dp.ua 

68. Грек Виктор Иванович К.т.н., заместитель генерального директора ОАО «ВНИКТИ», 
г. Коломна, Россия, (496) 618-82-18, факс (496) 618-82-27,  
е-mail: vnikti@kolomna.ru 

69. Гречко Андрей Валентинович Научный сотрудник лаборатории испытаний тормозных систем 
железнодорожной техники ДП УкрНИИВ, г. Кременчуг, 
(05366) 6-21-94, ф. (05366) 6-10-36,  
office@ukrndiv.kremen.ukrtel.net 

70. Гришечкина Татьяна Сергеев-
на 

Аспирантка кафедры прикладной математики, ДНУЖТ, 
gitann@lit.diit.edu.ua 

71. Грищенко Николай Анатолье-
вич 

Аспирант ДНУЖТ, г. Днепропетровск 

72. Грищенко Николай Николае-
вич 

Старший преподаватель кафедры технологии материалов, 
ДНУЖТ, (056) 373-15-56 
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73. Губарь Алексей Васильевич Ассистент кафедры пути и путевого хозяйства,  
ДНУЖТ, г. Днепропетровск, (056) 373-15-42 

74. Гузченко Виктор Трофимович К.т.н., доцент кафедры тоннелей, оснований и фундаментов, 
ДНУЖТ, (056) 373-15-53 

75. Гуливец Алексей Николаевич К.ф.-м.н., доцент кафедры физики, ДНУЖТ,  
(056) 373-15-86, gulivets@rambler.ru 

76. Гулицкая Лариса Владими-
ровна 

К.т.н., старший научный сотрудник НИЛ МИС, БНТУ,  
г. Минск, 80172676776, gulitskaja@gmail.com 

77. Гуржи Наталья Леонидовна Инженер-конструктор, ООО «ГСКБВ», г. Мариуполь,  
т/ф: (0629) 56-08-61 

78. Дегтярева Лариса Николаевна Ассистент Восточноукраинского университета им. В. Даля, г. 
Луганск, 41-63-99, lara@snu.edu.ua 

79. Дешко Лариса Константинов-
на 

К.и.н., доцент кафедры философии и социологии, ДНУЖТ, г. 
Днепропетровск, (056) 373-15-88 

80. Джус Владимир Степанович К.т.н., доцент кафедры подвижного состава и пути, Львовского 
факультета ДНУЖТа, г. Львов, (0322) 67-99-74 

81. Дзензерский Виктор Алексан-
дрович 

Д.т.н., директор, ИТСТ НАН Украины «Трансмаг»,  
(056) 370-21-85, ф. (056) 770-00-81 

82. Дзичковский Евгений Михай-
лович 

Ассистент кафедры строительной механики, ДНУЖТ,  
(056) 373-15-11 

83. Добрушин Л.Д. Д.т.н., Институт электросварки им. Е.О. Патона, г. Киев, 
8(044)271-25-53 

84. Довганюк Степан Степанович Директор Львовского факультета ДНУЖТ, г. Львов 
85. Долина Леонид Федорович К.т.н., доцент кафедры гидравлики и водоснабжения, ДНУЖТ, 

г. Днепропетровск 
86. Дорогань Кирилл Аспирант ДНУ им. Олеся Гончара, г. Днепропетровск, 

kirill.dorogan@gmail.com 
87. Дорогань Татьяна Евгеньевна К.ф.-м.н., доцент кафедры физики, ДНУЖТ,  

(056) 373-15-86, tatyana.dorogan@gmail.com 
88. Драголюк Ирина Олеговна Студентка ДНУ им. Олеся Гончара, г. Днепропетровск, 

ira_dragolyuk@mail.ru 
89. Дуб Виктор Юрьевич Ст. преподаватель кафедры автоматики, телемеханики и связи, 

ДНУЖТ, г. Днепропетровск, (056) 373-15-04 
90. Дубинец Леонид Викторович Д.т.н., профессор, заведующий кафедрой автоматизированного 

электропривода, ДНУЖТ, (056) 373-15-06 
91. Дудкина Валентина Василь-
евна 

Ассистент кафедры физики, ДНУЖТ, (056) 373-15-86, 
dudkina2@ukr.net 

92. Дунаев Дмитрий Владимиро-
вич 

Ст. преподаватель кафедры автоматики, телемеханики и связи, 
ДНУЖТ, г. Днепропетровск, (056) 373-15-04 

93. Дычок Анастасия Григорьев-
на  

Студентка ДНУ ім. О.Гончара, nastya-di3@yandex.ru 

94. Дьяков Александр Викторо-
вич 

Инженер ДЭЛ, Приднепровская железная дорога 

95. Дьяков Виктор Алексеевич К.т.н., доцент кафедры электроснабжения, ДНУЖТ,  
г. Днепропетровск, (056) 373-15-25 

96. Ельникова Лидия Олеговна Ассистент кафедры станций и узлов, ДНУЖТ,  
г. Днепропетровск 

97. Емцев Евгений Владимирович Заместитель начальника ВЧД-3 ст. Н.-Д.-Узел,  
г. Днепропетровск 

98. Ермаков В. М. Д.т.н., профессор кафедры «Железнодорожный путь», ПГУПС, 
г. Санкт-Петербург, тел. (812) 768-84-84, ф. (812) 315-18-54 

99. Ермоленко Валентин Вален-
тинович 

Ассистент кафедры украиноведения, ДНУЖТ, (056) 373-15-79 

100. Жаковский Александр К.т.н., доцент, директор ГП ДОСЖТ, г. Днепропетровск, (056) 
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Дмитриевич 
 

788-69-38 

101. Житар  Борис Емельяно-
вич 

К.х.н., доцент кафедры «Строительство и эксплуатация пути и 
сооружений», ДонИЖТ 

102. Журавель Вячеслав Вик-
торович 

Старший преподаватель кафедры станций и узлов, ДНУЖТ,  
г. Днепропетровск, (056) 373-15-20 

103. Журавель Ирина Леони-
довна 

Старший преподаватель кафедры управления эксплуатацион-
ной работой, ДНУЖТ, г. Днепропетровск, (0562) 33-19-62 

104. Журавлев Антон Юрье-
вич 

Ассистент кафедры АТС, ДНУЖТ, г. Днепропетровск 

105. Заблудовский Владимир 
Александрович 

Д.т.н., проф., заведующий кафедрой физики, ДНУЖТ,  
(056) 373-15-86 

106. Зайцев Николай Петро-
вич 

Доцент кафедры военной подготовки Госспецтрансслужбы, 
ДНУЖТ, (056) 373-15-92 

107. Заяц Марина Анатольев-
на 

Ассистент кафедры проектирования и строительства дорог, 
ДНУЖТ, (056) 373-15-48 

108. Заяц Юрий Львович К.т.н., доцент, заведующий кафедрой безопасности жизнедея-
тельности, ДНУЖТ, г. Днепропетровск  

109. Зеленько Юлия Владими-
ровна 

К.х.н., доцент кафедры химии и инженерной экологии, 
ДНУЖТ, (056) 373-15-76 

110. Зимовец Наталья Влади-
мировна 

Канд.пед.наук, преподаватель кафедры социальной педагогики 
и коррекционного образования Института психологии и соци-
альной педагогики Киевского городского  педагогического 
университета имени Б.Д.Гринченко 

111. Иващенко Алексей Ви-
тальевич 

Аспирант кафедры теплотехники, ДНУЖТ, г. Днепропетровск 

112. Илларионов Сергей Юрь-
евич 

Зам. заведующего отделом «Сварка, резание  и обработка ме-
таллов взрывом» Института электросварки им. Е.О. Патона,  
г. Киев, тел. 8(044)271-25-53, ф. 8(044)289-14-70, е-mail: 
illarionov@optima.com.ua 

113. Иовова Лилия Валерьевна Преподаватель кафедры иностранных языков ДНУЖТ,  
(056) 373-15-24 

114. Калинина Наталья Ев-
графовна 

Д.т.н., профессор ДНУ им. Олеся Гончара, г. Днепропетровск 

115. Капица Михаил Ивано-
вич 

К.т.н., доцент кафедры локомотивов, ДНУЖТ,  
(056) 373-15-34 

116. Карабиза Андрей Петро-
вич 

Ведущий инженер Государственного предприятия «Государст-
венный научно-исследовательский центр железнодорожного 
транспорта Украины», (044) 465-39-95, факс (044) 465-35-70, 
DNDC_YZ@ukr.net 

117. Карзова Оксана Алексан-
дровна 

Старший преподаватель  кафедры автоматизированного элек-
тропривода, ДНУЖТ, (056) 373-15-47 

118. Кебиков Александр Ана-
тольевич 

Преподаватель кафедры “Строительная механика”, БелГУТ,  
г. Гомель, (375 232) 95-39-67, ф. (375 232) 70-04-69, 
kebikoff@rambler.ru 

119. Кийко Анатолий Ивано-
вич 

К.т.н., декан факультета электрификации железных дорог,  
ДНУЖТ, г. Днепропетровск, (056) 373-15-41 

120. Кимстач Татьяна Влади-
мировна 

Ассистент кафедры термической обработки металлов НМетАУ, 
г. Днепропетровск, tigryona_tata@mail.ru 

121. Кладина Мирослава Ана-
тольевна  

К.и.н., доцент кафедры философии и социологии, ДНУЖТ,  
г. Днепропетровск, (056) 373-15-88 

122. Коваль Наталья Борисов-
на 

Преподаватель кафедры иностранных языков ДНУЖТ,  
(056) 373-15-24 

123. Ковтун Вера Владими- К.и.н., доцент, заведующая кафедрой украиноведения, 
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ровна 
 

ДНУЖТ,  8 (056) 373-15-79 

124. Ковтун Павел Владими-
рович 

К.т.н., доцент, зав кафедрой «Строительство и эксплуатация 
дорог», БелГУТ, г. Гомель, (+375-0232) 95-39-67 

125. Ковтун Юрий Витальевич Старший преподаватель кафедры химии и инженерной эколо-
гии, ДНУЖТ, г. Днепропетровск 

126. Козаченко Дмитрий Ни-
колаевич 

К.т.н., доцент, начальник научно-исследовательской части, 
ДНУЖТ, г. Днепропетровск, (0562) 47-18-72 

127. Колючая Валентина 
Дмитриевна 

Научный сотрудник, ДНУ им. Олеся Гончара, г. Днепропет-
ровск, (0562) 469212 

128. Кончевский Андрей Ва-
лентинович 

Путевой мастер ГП «Дзержинскпогрузтранс», г. Дзержинск, 
Донецкая обл., PanchenkoPV@yandex.ru 

129. Корженевич Иван Петро-
вич 

К.т.н., доцент кафедры проектирования и строительства дорог, 
ДНУЖТ, г. Днепропетровск 

130. Коссов Валерий Семёно-
вич 

Д.т.н., профессор, генеральный директор ОАО «ВНИКТИ»,  
г. Коломна, Российская Федерация, (496) 618-82-18,  
ф.(496) 618-82-27, е-mail: vnikti@kolomna.ru 

131. Костин Николай Алек-
сандрович 

Д.т.н., профессор, заведующий кафедрой ТОЭ, ДНУЖТ,  
г.Днепропетровск 

132. Костюк Михаил Дмит-
риевич 

К.т.н., Генеральный директор «Укрзализныця», г. Киев,  
(044) 465-00-00  

133. Косяк Виктория Никола-
евна 

К.т.н., доцент кафедры мостов, ДНУЖТ, г. Днепропетровск 

134. Кравец Владимир Влади-
мирович 

Д.т.н., профессор, заведующий кафедрой теплотехники, 
ДНУЖТ, г. Днепропетровск 

135. Кравчук Сергей Сергее-
вич 

Старший преподаватель кафедры транспортных систем и тех-
нологий, АТСУ, г. Днепропетровск, (056) 45-92-98 

136. Краева Виолетта Свято-
славовна  

К. ф.-м.н., доцент кафедры физики, ДНУЖТ, г. Днепропетровск  

137. Красильников Владимир 
Никитович 

К.т.н., доцент кафедры локомотивов, ДНУЖТ,  
(0562) 33-19-61 

138. Крячко Валерий Алек-
сандрович 

Генеральный директор ОАО «Днепропетровский стрелочный 
завод», 49034, Украина, г. Днепропетровск, ул. Белостоцкого, 
181, (0562) 34-73-09 

139. Кудашко Игорь Иванович Учебный мастер кафедры теплотехники, ДНУЖТ,  
г. Днепропетровск 

140. Кудряшов Андрей Вади-
мович 

Аспирант кафедры станций и узлов, ДНУЖТ,  
г. Днепропетровск, (056) 373-15-20 

141. Кузин Николай Олегович Институт прикладных проблем механики и математики имени 
Я.С. Пидстригача НАН Украины, г.Львов, n_kuzin@mail.ru 

142. Кузин Олег Анатольевич К.т.н., доцент Львовского факультета ДНУЖТ, г.Львов,  
ул. Иваны Блажкевич, 12-а 

143. Кузнецова Татьяна Ива-
новна 

ИТСТ НАН Украины «Трансмаг», (056) 370-21-86 

144. Кузьменко Альбина Иго-
ревна 

Старший преподаватель кафедры транспортных систем и тех-
нологий Академии таможенной службы Украины,  
(0562) 45-92-98 

145. Кузьмин Сергей Олего-
вич 

Аспирант кафедры металловедения, Приазовский государст-
венный технический университет, (0629)-31-65-20, 
vgefremenko@rambler.ru 

146. Кукин Сергей Витальевич Старший научный сотрудник лаборатории испытаний тормоз-
ных систем железнодорожной техники ДП УкрНИИВ, г. Кре-
менчуг, (05366) 6-21-94, ф. (05366) 6-10-36,  
office@ukrndiv.kremen.ukrtel.net 
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147. Кулик Татьяна Сергеевна Преподаватель кафедры иностранных языков, ДНУЖТ,  
(056) 373-15-24 

148. Куличенко Анатолий 
Яковлевич 

К.т.н., доцент Львовского факультета ДНУЖТ, г. Львов,  
(0322) 26-05-34 

149. Кулиш Артем Иванович К.и.н., доцент кафедры украиноведения, ДНУЖТ,   
8 (056) 373-15-79 

150. Куприй Владимир Петро-
вич 

К.т.н., доцент кафедры ТОФ, ДНУЖТ, г. Днепропетровск 

151. Купцова Татьяна Ана-
тольевна 

Преподаватель кафедры иностранных языков, ДНУЖТ,  
(056) 373-15-24 

152. Курган Дмитрий Нико-
лаевич 

К.т.н., доцент кафедры пути и путевого хозяйства, ДНУЖТ, 
(0562) 33-19-12 

153. Курган Николай Борисо-
вич 

Д.т.н., профессор, заведующий кафедрой проектирования  
и строительства дорог, ДНУЖТ, (056) 373-15-48 

154. Куцова Валентина Зи-
новьевна 

Д.т.н., профессор, НМетАУ, тел./факс 8-0562-47-42-49, 
root@lks.dp.ua 

155. Кущ Николай Николае-
вич 

Старший научный сотрудник НИЛ МИС, БНТУ, г. Минск, 
80172676776, gulitskaja@gmail.com 

156. Кюрчев Сергей Владими-
рович 

К.т.н., доцент, декан механико-технологичного факультета,  
зав. кафедрой технологий конструкционных материалов,  
ТГАТУ, г. Мелитополь, тел. (061)42-13-54 

157. Лагдан Светлана Петров-
на 

Старший преподаватель кафедры украиноведения, ДНУЖТ,   
8 (056) 373-15-79 

158. Лашков Александр Ва-
сильевич 

Старший преподаватель кафедры управления эксплуатацион-
ной работой, ДНУЖТ, г. Днепропетровск, (0562) 33-19-62 

159. Липкин Константин 
Ефимович 

Старший преподаватель кафедры станций и узлов, ДНУЖТ,  
г. Днепропетровск, (056) 373-15-20 

160. Ловская Алена Александ-
ровна 

Аспирант кафедры “Вагоны” УкрГАЖТ , , (38057) 7301035, 
hiitvagon@rambler.ru 

161. Лукин Александр Влади-
мирович 

Аспирант, Донецкий национальный технический університет, 
lykun@mail.ru 

162. Мазуренко Александр 
Александрович 

Ассистент кафедры станций и узлов, ДНУЖТ, 
г.Днепропетровск, (056) 373-15-20 

163. Макаренко Юрий Викто-
рович 

Аспирант кафедры электрического транспорта и тепловозо-
строения НТУ «ХПИ», yuriy_makarenko@mail.ru 

164. Макатова Жанаркуль Ма-
либековна 

Преподаватель кафедры «Строительство транспортных соору-
жений», КазАТК, г. Алматы, тел. 8-727- 292-32-30,  
ф. 8-727-292-57-21 

165. Макеева Елена Геннади-
евна 

Инженер ІІ категории лаборатории испытаний тормозных сис-
тем железнодорожной техники ДП УкрНИИВ, г. Кременчуг, 
т/ф. (05366) 6-10-36,  office@ukrndiv.kremen.ukrtel.net 

166. Малашкин Вячеслав Ви-
тальевич 

Ассистент кафедры станций и узлов, ДНУЖТ, (056) 373-15-20 

167. Малинов Владимир Лео-
нидович 

К.т.н., доцент, зам. начальника Центральной лаборатории сва-
рочного производства, ОАО «Головной специализированный 
конструкторско-технологический институт» (ОАО «ГСКТИ»), 
г. Мариуполь, malinov.v.l@gmail.com 

168. Малинов Леонид Соло-
монович 

Д.т.н., профессор, зав. кафедрой «Материаловедения», При-
азовский государственный технический университет (ПГТУ), 
leonid-malinov@yandex.ru 

169. Маловичко Владимир 
Владимирович 

Старший преподаватель кафедры АТС, ДНУЖТ,  
г. Днепропетровск 

170. Мамчур Стелла Игоревна К.т.н., доцент каф. технологии производства ДНУ им. Олеся 
Гончара, г. Днепропетровск 
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171. Маренич Александра 
Александровна 

Младший научный сотрудник НИЧ, ДНУЖТ, (056) 776-90-59 

172. Марочкина Нина Степа-
новна 

Приват-доцент кафедры иностранных языков ДНУЖТ,  
(056) 373-15-24 

173. Маслиев Вячеслав Геор-
гиевич 

Д.т.н., проф., профессор кафедры электрического транспорта и 
тепловозостроения НТУ «ХПИ», (057) 707-65-30, 
masliew@kpi.kharkov.ua 

174. Матвецов Виктор Ивано-
вич 

К.т.н., доцент кафедры «Строительство и эксплуатация дорог», 
БелГУТ, г. Гомель, (375 232) 95-39-67, matvecov@rambler.ru 

175. Мещерякова Татьяна Ни-
колаевна 

К.т.н., доцент Львовского факультета ДНУЖТ, г.Львов, ул. 
Иваны Блажкевич, 12-а 

176. Миргородская Алла Ива-
новна 

Зав.отделом научно-технической информации, ДНУЖТ,  
т/ф (056) 776-90-59 

177. Миронова Татьяна Юрь-
евна 

Доцент кафедры филологии и перевода, ДНУЖТ 

178. Мирошкин Вадим Алек-
сандрович 

Главный специалист ГП ДОСЖТ, г. Днепропетровск,  
(056) 788-69-38 

179. Мирошников Виктор Ев-
геньевич 

Ассистент кафедры «Строительство и эксплуатация дорог», 
БелГУТ, г. Гомель, (+375-0232) 95-39-67 

180. Мирошников Николай 
Евгеньевич 

Инженер НИЛ «Путь», БелГУТ, г. Гомель,  
(375 232) 95-39-67, ф. (375 232) 70-04-69 

181. Мирошниченко Ирина 
Григорьевна 

Преподаватель кафедры иностранных языков ДНУЖТ, (056) 
373-15-24 

182. Митяев  Александр Ана-
тольевич 

К.т.н., доцент, ЗНТУ, г. Запорожье 

183. Мищенко Андрей Ана-
тольевич  

Научный сотрудник ОНИЛ вагонов, ДНУЖТ,  
(056) 373-15-19 

184. Мозолевич Григорий 
Яковлевич 

Старший преподаватель кафедры станций и узлов, ДНУЖТ,  
г. Днепропетровск, (056) 373-15-20 

185. Мойсеенко Константин  
Владимирович 

К.т.н., доцент кафедры  пути и путевого хозяйства, ДНУЖТ, 
(0562) 33-19-12 

186. Мороз Владимир Ильич Д.т.н., профессор, проректор УкрГАЖТ, , (38057) 7301051 
187. Морозов Руслан Валерье-
вич 

Аспирант кафедры термической обработки металлов НМетАУ, 
г. Днепропетровск, Big-Muzzy-77@mail.ru 

188. Мостовой Владимир 
Иванович 

Младший научный сотрудник, ДНУ им. Олеся Гончара,  
г. Днепропетровск, (0562) 461697 

189. Музыкина Галина Ива-
новна 

К.т.н., доцент, декан факультета «Управление процессами пе-
ревозок», ДНУЖТ, (056) 373-15-12 

190. Музыкина Светлана Иго-
ревна 

Студентка факультета «Управление процессами перевозок», 
ДНУЖТ, г. Днепропетровск 

191. Мурадян Леонтий Абра-
мович 

К.т.н., доцент кафедры вагонов и вагонного хозяйства, 
ДНУЖТ, (056) 373-15-19 

192. Мыцко Роман Степано-
вич 

Заместитель директора ГП ДОСЖТ, г. Днепропетровск,  
(056) 788-69-38 

193. Мямлин Владислав Ви-
тальевич 

К.т.н., доцент кафедры вагонов и вагонного хозяйства, 
ДНУЖТ, (056) 373-15-19 

194. Мямлин Сергей Виталье-
вич 

Д.т.н., профессор, проректор по научной работе, ДНУЖТ,  
(056) 776-84-98, (0562) 33-19-03 

195. Назаров Алексей Ана-
тольевич 

Старший преподаватель кафедры станций и узлов, ДНУЖТ,  
г. Днепропетровск, (056) 373-15-20 

196. Настечик Николай Пет-
рович 

К.т.н., доцент кафедры  пути и путевого хозяйства, ДНУЖТ, 
(0562) 33-19-12 

197. Наумович Александр 
Владимирович 

Горный инженер, соискатель каф. Строительства и геомехани-
ки НГУ, ГП «Шахтерскантрацит», г. Шахтерск, Донецкая обл.  
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198. Негрей Виктор Яковле-
вич 

Д.т.н., профессор, первый проректор, научный руководитель 
НИЛ «транспортные коммуникации» БелГУТ, г. Гомель 

199. Недужая Лариса Алек-
сандровна 

К.т.н., доцент кафедры строительной механики, ДНУЖТ,  
(056) 373-15-11 

200. Никулин Александр Ти-
хонович 

Заведующий группы отдела «Лазерная сварка и специализиро-
ванная высоковольтная техника», Институт электросварки им. 
Е.О. Патона НАН Украины, г. Киев, т/ф (044) 271-21-77, 
bav69@yandex.ru 

201. Нищенко Александр Ев-
геньевич 

Научный сотрудник лаборатории испытаний тормозных систем 
железнодорожной техники ДП УкрНИИВ, г. Кременчуг, т/ф. 
(05366) 6-10-36,  office@ukrndiv.kremen.ukrtel.net 

202. Носова Татьяна Валерь-
евна 

К.т.н., доцент каф. технологии производства ДНУ им. Олеся 
Гончара, г. Днепропетровск 

203. Оганьян Эдуард Сергее-
вич 

Д.т.н., заведующий отделом ОАО «ВНИКТИ», г. Коломна, Рос-
сийская Федерация, . (496) 618-82-18, факс (496) 618-82-27, 
vnikti@kolomna.ru 

204. Оглоблин Виктор Федо-
рович 

К.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Строительство и экс-
плуатация пути и сооружений», ДонИЖТ 

205. Огуенко Владимир Ва-
сильевич 

Научный сотрудник, ОАО «ВНИКТИ», г. Коломна, Российская 
Федерация, (496) 618-82-18, факс (496) 618-82-27,  
E-mail: vnikti@kolomna.ru 

206. Окороков Андрей Ми-
хайлович 

Старший преподаватель кафедры управления эксплуатацион-
ной работой, ДНУЖТ, г. Днепропетровск, (0562) 33-19-62 

207. Олексюк Андрей Борисо-
вич 

Горный инженер, соискатель кафедры строительства и геоме-
ханики НГУ, директор ОП «Шахтоуправление 
им. В.М. Бажанова», г. Макеевка 

208. Олешко Инна Владими-
ровна 

Студентка 4 курса факультета психологии ДНУ им. О. Гончара 

209. Опришко Владимир Ива-
нович 

Ассистент кафедры физики ДНУЖТ, (056) 373-15-86 

210. Орловский Анатолий Ни-
колаевич 

К.т.н., доцент кафедры «Путь и путевое хозяйство»,  
ДНУЖТ,  (0562) 33-19-12 

211. Осенин Юрий Иванович Д.т.н., профессор, проректор по научной работе, ВНУ им. В. 
Даля 

212. Очкасов Александр Бори-
сович 

К.т.н., доцент кафедры локомотивов, ДНУЗТ,  
(056) 373-15-34 

213. Пантилеенко Екатерина 
Сергеевна 

Преподаватель кафедры иностранных языков ДНУЖТ,  
(056) 373-15-24 

214. Панченко Петр Владими-
рович 

Монтер пути ГП «Дзержинскпогрузтранс», г. Дзержинск,  
Донецкая обл., PanchenkoPV@yandex.ru 

215. Папахов Александр Юрь-
евич 

К.т.н., доцент кафедры управления эксплуатационной работой, 
ДНУЖТ, г. Днепропетровск, (0562) 33-19-62 

216. Пасичник Анатолий Ни-
колаевич 

Д.ф.-м.н., профессор кафедры транспортных систем и техноло-
гий, АТСУ, г. Днепропетровск, (056) 45-92-98 

217. Патласов Александр Ми-
хайлович 

К.т.н., доцент кафедры пути и путевого хозяйства, ДНУЖТ, 
(0562) 33-19-12 

218. Пащин Н.А. К.т.н., Ин-т электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины,  
г. Киев 

219. Пащенко Лидия Влади-
мировна 

К.х.н., доцент кафедры «Строительство и эксплуатация пути и 
сооружений», ДонИЖТ 

220. Перерва Екатерина Ми-
хайловна 

Преподаватель кафедры иностранных языков, ДНУЖТ, (056) 
373-15-24 

221. Перешивайлов Сергей 
Витальевич 

Аспирант кафедры “Вагоны” УкрГАЖТ , , (38057) 7301035, 
pereshyvajlov@rambler.ru 
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222. Перков Олег Николаевич Старший научный сотрудник отдела термической обработки 
стали, ИЧМ НАН Украины, (056) 776-13-40,  
ф. (056) 776-59-24, isi-nasu@a-teleport.com 

223. Петренко Владимир 
Дмитриевич 

Д.т.н., проф., заведующий кафедрой тоннелей, оснований и 
фундаментов, ДНУЖТ, (056) 373-15-53 

224. Петухов Вадим Михай-
лович 

Старший преподаватель, аспирант УкрГАЖТ, (057) 730-10-35, 
petuhowad@rambler.ru 

225. Письменный Евгений 
Александрович 

Заместитель директора НИИ подвижного состава, пути и 
транспортных сооружений, ДНУЖТ, г. Днепропетровск 

226. Пичурин Валерий Ва-
сильевич 

К.психол.н., доцент, заведующий кафедрой физического воспи-
тания, ДНУЖТ, 8 (056) 373-15-64 

227. Подгорный Сергей Алек-
сандрович 

Аспирант кафедры теплотехники, ДНУЖТ, г. Днепропетровск 

228. Подкопаев Виталий 
Алексеевич 

К.т.н., доцент кафедры «Транспортные узлы», БелГУТ, г. Го-
мель 

229. Подлесная Татьяна Ана-
тольевна 

Аспирант кафедры термической обработки металлов, Нацио-
нальная металлургическая академия Украины 

230. Подлубный Владимир 
Юрьевич 

Младший научный сотрудник ОНИЛ вагонов, ДНУЖТ,  
г. Днепропетровск 

231. Пожидаев Сергей Алек-
сандрович 

К.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Транспортные узлы», 
БелГУТ, г. Гомель 

232. Поляков Владислав 
Александрович 

К.т.н., с.н.с., старший научный сотрудник, ИТСТ НАН Украи-
ны «Трансмаг», (0562) 32-30-55, pva725@mail.ru 

233. Пономаренко Ирина 
Юрьевна 

К.и.н., доцент кафедры философии и социологии, ДНУЖТ, 
(056) 373-15-88 

234. Посмитюха Александр 
Петрович 

Старший преподаватель кафедры прикладной механики 
ДНУЖТ, (056) 373-15-18 

235. Примакин Андрей Алек-
сандрович 

Старший преподаватель  кафедры военной подготовки, 
ДНУЖТ, (056) 373-15-92 

236. Проскурня Виталий Ни-
колаевич 

Ассистент кафедры прикладной механики, ДНУЖТ,  
(056) 373-15-18 

237. Протопопов Андрей Лео-
нидович 

Научный сотрудник ОАО «ВНИКТИ», г. Коломна, Россия, 
(496) 618-82-18, доб. 15 – 69, факс (496) 618-82-27,  
vnikti@kolomna.ru 

238. Пулария Андрей Луарса-
бович 

К.т.н., доцент кафедры вагонов, ДНУЗТ, (0562) 33-19-16 

239. Пшинько Александр Ни-
колаевич 

Д.т.н., профессор, ректор, ДНУЖТ, (0562) 33-19-00 
 

240. Равлюк Василий Гри-
горьевич 

Старший преподаватель кафедры «Вагони» УкрГАЖТ,  
(38-057) 730-10-35, ravlyukvasiliy@rambler.ru 

241. Радкевич Анатолий Ва-
лентинович 

Д.т.н., професор, полковник, начальник кафедры военной под-
готовки Госспецтрансслужбы, ДНУЖТ, (0562) 47-18-65 

242. Радченко Николай Алек-
сеевич 

Д.т.н., с.н.с., ведущий научный сотрудник, ИТСТ НАН Украи-
ны «Трансмаг», (056) 370-21-86, NAR@westa-inter.com 

243. Разгонов Адам Пантелее-
вич 

Д.т.н., профессор кафедры АТС, ДНУЖТ, г. Днепропетровск 

244. Раздобреев Валерий 
Гурьевич 

К.т.н., старший научный сотрудник отдела конструкционных 
сталей, ИЧМ НАН Украины, (056) 7761340,  
ф. (056) 7765924, isi-nasu@a-teleport.com 

245. Ракша Сергей Васильевич Д.т.н., заведующий кафедрой прикладной механики,  
ДНУЖТ, (056) 373-15-18 

246. Романенко  Евгений Пет-
рович 

Научный сотрудник ОНИЛ «Охрана окружающей среды на же-
лезнодорожном транспорте», ДНУЖТ, (056) 373-15-76 

247. Рыбин Андрей Викторо- Ассистент кафедры “Вагоны” УкрГАЖТ , (38057) 7301035, hiit-
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вич 
 

vagon@rambler.ru 

248. Рыбкин Виктор Василье-
вич 

Д.т.н., профессор, заведующий кафедрой пути и путевого хо-
зяйства, ДНУЖТ, (0562) 33-19-12 

249. Саблин Олег Игоревич Аспирант кафедры теоретических основ электротехники, 
ДНУЖТ, г.Днепропетровск 

250. Савченко Константин 
Борисович 

Старший преподаватель кафедры вагонов и вагонного хозяйст-
ва, ДНУЖТ, (0562) 33-19-16, kafedrav@diit.edu.ua 

251. Савчук Орест Макарович Д.т.н., профессор кафедры вагонов и вагонного хозяйства, 
ДНУЖТ, (0562) 33-19-16, kafedrav@diit.edu.ua 

252. Свистун Сергей Макаро-
вич 

Инженер ІІ категории лаборатории научных и эксперименталь-
ных исследований тормозных систем железнодорожной техни-
ки ДП УкрНИИВ, г. Кременчуг, т/ф. (05366) 6-10-36,  
office@ukrndiv.kremen.ukrtel.net  

253. Сергеев Дий Артамоно-
вич 

Dr.sc.ing., professor, зам. директора Института железнодорож-
ного транспорта, Рижский технический университет, 
dijs@dzti.edu.lv 

254. Сердюк Татьяна Никола-
евна 

К.т.н., доцент кафедры автоматики, телемеханики и связи на 
железнодорожном транспорте, ДНУЖТ, (056) 373-15-04 

255. Сидоришина Светлана 
Александровна 

Младший научный сотрудник ОНИЛ «Охрана окружающей 
среды на железнодорожном транспорте», ДНУЖТ,  
(056) 373-15-76 

256. Сковрон Игорь Яросла-
вович 

Ассистент кафедры станций и узлов, ДНУЖТ, г. Днепропет-
ровск, (056) 373-15-20 

257.  Скогарев Игорь Евгенье-
вич 

Главный инженер НИИ подвижного состава, пути и транспорт-
ных сооружений, ДНУЖТ, г. Днепропетровск 

258. Скуйбида Елена Леони-
довна 

Аспирантка каф. технологии металлов ЗНТУ, г. Запорожье, 
Eskuybeda@gmail.com 

259. Смирнова Ольга Юрьевна К.т.н., доцент кафедры "Эксплуатация автомобильного транс-
порта" Института Транспорта Тюменского государственного 
нефтегазового университета, ict@tyumen.ru 

260. Солодянкин Александр 
Викторович 

К.т.н., доц., доцент кафедры строительства и геомеханики НГУ, 
г. Днепропетровск 

261. Сороколет Андрей Вик-
торович 

Младший научный сотрудник ОНИЛ вагонов, ДИИТ,  
г. Днепропетровск 

262. Соснов Игорь Игоревич К.т.н., доцент кафедры «Гидрогазодинамика», ВНУ им.  
В. Даля, (0642) 41-84-62; ggd@snu.edu.ua 

263. Спиридонова Ирина Ми-
хайловна 

К.т.н., профессор, ДНУ им. Олеся Гончара, г. Днепропетровск, 
(0562) 46 16 97 

264. Стриленко Валерий Эду-
ардович  

1-й заместитель начальника Вагонной службы Приднепровской 
железной дороги, г. Днепропетровск 

265. Сущенко Роман Виталье-
вич 

Аспирант Классического приватного университета, 
г.Запорожье, roman-s2001@mail.ru 

266. Сысын Николай Петро-
вич 

К.т.н., доцент кафедры подвижного состава и пути Львовского 
филиала ДНУЖТа  

267. Сыченко Анна Викторов-
на 

Студентка ДНУ ім. О.Гончара, anna.sychenko@gmail.com 

268. Тальмин Марк Евгенье-
вич 

Преподаватель кафедры военной подготовки, ДНУЖТ,  
(056) 373-15-92 

269. Тарасенко Виктор Петро-
вич 

К.т.н., доцент, ведущий научный сотрудник ОНИЛ искусствен-
ных сооружений, ДНУЖТ, г. Днепропетровск 

270. Татарко Юлия Владими-
ровна 

Аспирант кафедры БЖД, физико-технического факультета 
ДНУ им. Олеся Гончара, г. Днепропетровск, beejulia@ukr.net 

271. Терещук Роман Николае- К.т.н., доц., доцент каф. Строительства и геомеханики НГУ, 
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вич 
 

г. Днепропетровск 

272. Тиличко Александр Вла-
димирович 

Преподаватель кафедры физического воспитания, ДНУЖТ,  
(056) 373-15-64 

273. Тимошкин Андрей Ива-
нович 

К.ф.-м.н., доцент кафедры ЭВМ, НГУ, г. Днепропетровск 

274. Тихонова О.Ю. Ассистент кафедры экономики Национального авиационного 
университета, г. Киев 

275. Торопина Елена Алек-
сандровна 

Научный сотрудник путеиспытательной ОНИЛ, ДНУЖТ,  
г. Днепропетровск 

276. Тютькин Алексей Леони-
дович 

К.т.н., доцент кафедры тоннелей, оснований и фундаментов, 
ДНУЖТ, (056) 373-15-53, tutkin@mail.ru 

277. Уманов Марк Ионович К.т.н., доцент кафедры пути и путевого хозяйства, ДНУЖТ, 
(0562) 33-19-12, m.umanov@mail.ru 

278. Фадеев Виктор Алексан-
дрович 

Старший преподаватель кафедры проектирования и строитель-
ства дорог, ДНУЖТ, (056) 373-15-48 

279. Федина Галина Петровна Научный сотрудник ДНУ имени Олеся Гончара,  
г. Днепропетровск 

280. Федоренкова Любовь 
Ивановна 

Научный сотрудник ДНУ имени Олеся Гончара, г. Днепропет-
ровск, (0562) 469212, luba.fed@gmail.com 

281. Филатов Евгений Ана-
тольевич 

Ассистент кафедры «Транспортные узлы», УО «БелГУТ», г. 
Минск, fea@server.by 

282.  Филоненко Наталия 
Юрьевна 

Ассистент, Украинский государственный химико-
технологический университет, г. Днепропетровск 

283. Фомин Алексей Викторо-
вич  

Аспирант кафедры «Механика и проектирование машин»  
УкрГАЖТ,  (38057) 7301035, fomin1985@list.ru 

284. Хара Марина Владими-
ровна 

Старший преподаватель кафедры «Промышленный транспорт», 
Приазовский государственный технический университет, 
hara_m_v@pstu.edu 

285. Хасенов Серик Сатыбае-
вич 

Д.т.н., профессор кафедры «Путь и путевое хозяйство», Ка-
зАТК, г. Алматы, тел. 8-727- 292-32-30, ф. 8-727-292-57-21 

286. Хачапуридзе Николай 
Михайлович 

К.т.н., с.н.с., заместитель директора по научной работе ИТСТ 
НАН Украины «Трансмаг», (056) 370-21-86,  
itst@westa-inter.com 

287. Хмель  Владимир Ва-
сильевич 

Д.философ.н., профессор, заведующий кафедрой философии и 
социологии, ДНУЖТ (056) 373-15-88 

288. Храмцов Анатолий Ни-
колаевич 

Старший преподаватель кафедры военной подготовки, 
ДНУЖТ, (056) 373-15-92 

289. Христофор Олег Викто-
рович  

К.э.н., начальник отдела Государственного предприятия «Госу-
дарственный научно-исследовательский центр железнодорож-
ного транспорта Украины», (044) 465-78-11, ф. (044) 465-35-70, 
DNDC_YZ@ukr.net 

290. Царенкова Ирина Михай-
ловна 

Ассистент кафедры «Строительство и эксплуатация дорог», 
БелГУТ, г. Гомель, (+375-0232) 95-39-67 

291. Чайковский Олег Алек-
сандрович 

К.т.н., доцент кафедры технологии материалов ПГАСА 

292. Черкудинов Владимир 
Эдуардович 

Ассистент кафедры прикладной механики, ДНУЖТ,  
(056) 373-15-18 

293. Чибисов Юрий Виталье-
вич 

Ассистент кафедры станций и узлов, ДНУЖТ, г. Днепропет-
ровск, (056) 373-15-20 

294. Чибисова Ирина Ана-
тольевна 

Преподаватель кафедры иностранных языков, ДНУЖТ,  
(056) 373-15-24 

295. Шатунов Александр Ва-
сильевич 

К.т.н., доцент кафедры вагонов и вагонного хозяйства, 
ДНУЖТ, (056) 373-15-19 
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296. Швец Анжела Александ-
ровна 

Ассистент кафедры строительной механики, ДНУЖТ,  
г. Днепропетровск, (056) 373-15-11 

297. Шевченко Андрей Игоре-
вич 

Аспирант кафедры экономики и менеджмента ДНУЖТ,  
andrey-shevchenko@ukr.net 

298. Шелейко Татьяна Влади-
мировна 

Научный сотрудник лаборатории исследований тормозных сис-
тем железнодорожной техники ДП УкрНИИВ, г. Кременчуг, 
т/ф. (05366) 6-10-36,  office@ukrndiv.kremen.ukrtel.net 

299. Шикунов Александр 
Анатольевич 

Младший научный сотрудник ОНИЛ вагонов, ДНУЖТ,  
(0562) 33-19-16, kafedrav@diit.edu.ua 

300. Шраменко Наталья Юрь-
евна 

К.т.н., доцент кафедры транспортных технологий ХНАДУ, 
8(057) 707-37-20, nshramenko@gmail.com 

301. Щека Игорь Николаевич Начальник ПМГ кафедры военной подготовки, ДНУЖТ,  
(0562) 33-19-19 

302. Этин Юрий Михайлович Старший преподаватель кафедры «Строительство и эксплуата-
ция дорог», БелГУТ, г. Гомель,  
(+375-0232) 95-39-67, ф. (375 232) 70-04-69 

303. Ягода Павел Александро-
вич 

Младший научный сотрудник ОНИЛ вагонов, ДНУЖТ,  
(056) 373-15-11 

304. Яковлев Сергей Алексан-
дрович 

Полковник, заместитель начальника кафедры военной подго-
товки – начальник научно-исследовательского отдела, ДНУЖТ, 
(0562) 33-19-19 

305. Якунин Дмитрий  Игоре-
вич 

Ассистент кафедры электрического транспорта и тепловозо-
строения НТУ «ХПИ», (057) 707-65-30, 
unicomber@kpi.kharkov.ua 

306. Яланский Михаил Ивано-
вич 

Заведующий лаборатории исследований тормозных систем же-
лезнодорожной техники ДП УкрНИИВ, г. Кременчуг, т/ф. 
(05366) 6-10-36,  office@ukrndiv.kremen.ukrtel.net 

307. Яновский Петр Алексан-
дрович 

К.т.н., доцент, начальник отделения Государственного пред-
приятия «Государственный научно-исследовательский центр 
железнодорожного транспорта Украины», (044) 465-39-95, факс 
(044) 465-35-70, DNDC_YZ@ukr.net 

308. Ярышкина Лариса Алек-
сандровна 

К.х.н., доцент, заведующая кафедрой химии и инженерной эко-
логии, ДНУЖТ, г. Днепропетровск 

 



 323

АББРЕВИАТУРА ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
АТСУ  
(АМСУ на укр. 
языке) 

Академия таможенной службы Украины,  
49044, г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 2/4 

БелГУТ УО «Белорусский государственный университет транспорта»,  
246653, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Кирова 34 

ВНУ им. В.Даля  
(СНУ ім. В. Даля 
на укр. языке) 

Восточноукраинский национальный университет им. В.Даля, 
91034, Украина, г. Луганск, кв. Молодежный, 20–а 

ГЭТУТ  
(ДЕТУТ на 
укр.языке) 

Государственный экономико-технологический университет транс-
порта,  
03049, г. Киев-49, ул. Лукашевича, 19 

ГП «ДОСЖТ» ГП «Днепропетровский орган по сертификации железнодорожного 
транспорта»,  
49033, г. Днепропетровск, ул. 152-ой Дивизии, 3 

ГП «ГНИИЦ УЗ»  
(ДП «ДНДЦ УЗ» 
на укр. языке) 

Государственное предприятие «Государственный научно-
исследовательский центр Укрзализныци»,  
03038, г. Киев–38, ул. Федорова, 39 

ГП «УкрНИИВ» Государственное предприятие «Украинский научно-
исследовательский институт вагоностроения»,  
39621, Украина, г. Кременчуг ул. И.Приходько, 33 

ДнСЗ АООТ «Днепропетровский стрелочный завод»,  
49034, г. Днепропетровск, ул. Белостоцкого, 181 

ДНУЖТ  
(ДНУЗТ на 
укр.языке) 

Днепропетровский национальный университет железнодорожного 
транспорта имени академика В. Лазаряна,  
49010,Украина, г. Днепропетровск, ул. Академика В. Лазаряна, 2 

ДНУ Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, 
49025, г. Днепропетровск, пр. Гагарина, 72 

ДонИЖТ Донецкий институт железнодорожного транспорта,  
83018, Украина, г. Донецк-18, ул. Горная, 6 

ДонНТУ Донецкий национальный технический университет,  
83001, г. Донецк, ул. Артема, 58 

ДТРЗ ОАО «Днепропетровский тепловозоремонтный завод»,  
49038, г. Днепропетровск, ул. Краснозаводская 7 

ЗНТУ Запорожский национальный технический университет,  
69063, г. Запорожье, ул. Жуковского, 64 

ИрГУПС Иркутский государственный университет путей сообщения,  
664074, Россия, г. Иркутск, ул. Чернышевского, 15 

ИТМ Институт технической механики НАН Украины и НКА Украины, 
49005, г.Днепропетровск, ул.Лешко-Попеля 15 

ИТСТ НАНУ 
«Трансмаг» 

Институт транспортных систем и технологий Национальной акаде-
мии наук Украины «Трансмаг»,  
49005, г. Днепропетровск, ул. Писаржевского, 5 
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ИЧМ НАН Ук-
раины 

Институт черной металлургии НАН Украины им. З. И. Некрасова, 
49050, Украина, г. Днепропетровск, пл. Академика Стародубова, 1 

КазАТК Акционерное Общество «Казахская академия транспорта и коммуни-
каций имени М. Тынышпаева»,  
050012, Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко, 97 

КПУ Классический приватный университет,  
69002, г. Запорожье, ул. Жуковского, 70-б 

МИИТ Московский государственный университет путей сообщения,  
Россия, 101475 ГСП – 4, г. Москва, ул. Образцова, д.15 

НАУ Национальный авиационный университет,  
03680, г. Киев, проспект Космонавта Комарова,1 

НГУ Национальный горный университет,  
49027, г.Днепропетровск, просп. Карла Маркса, 19 

НМетАУ Национальная металлургическая академия Украины,  
49005, г. Днепропетровск, пр. Гагарина, 4 

НТУ «ХПИ» Национальный технический университет „Харьковский политехниче-
ский институт”, 61002, г. Харьков, ул. Фрунзе, 21 

ОАО «ВНИКТИ» Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и кон-
структорско-технологический институт подвижного состава», дочер-
нее общество ОАО «РЖД», Россия, г. Коломна 

ОАО «КВСЗ» ОАО «Крюковский вагоностроительный завод»,  
39621, Украина, г. Кременчуг, ул. И. Приходька, 139 

ООО «ГСКБВ» ООО «Головное специализированное конструкторское бюро вагоно-
строения», 87535, Украина, Донецкая обл., г. Мариуполь, пл. Маши-
ностроителей, 1 

ПГАСА Приднепровская государственная академия строительства и архитек-
туры, 49600, Украина, г. Днепропетровск, ул. Чернышевского 24-а 

ПГУПС Петербургский государственный университет путей сообщения, Рос-
сия, 190031, Санкт-Петербург, Московский пр., 9  

ПГТУ Приазовский государственный технический университет, Украина, 
87500, г. Мариуполь, Донецкая область, ул. Университетская, 7 

ТГАТУ Таврический государственный агротехнологический университет, 
72312, г.Мелитополь, Запорожская обл., пр.Б.Хмельницкого, 18 

УкрГАЖТ Украинская государственная академия железнодорожного транспор-
та, 61050, Украина, г. Харьков, пл. Фейербаха, 7 

Укрзализныця Государственная администрация железных дорог Украины «Укрза-
лизныця», 03680, Украина, г. Киев, ул. Тверская, 5 

ХНАДУ Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 
61002, Украина, г. Харьков, ул. Петровского, 25 

ШИ(ф)ЮРГТУ 
(НПИ) 

Шахтинский институт Южно-Российского государственного техни-
ческого университета, г. Шахты, Россия 
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