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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОРЯДКУ КОРИСТУВАННЯ 

КОЛІЙНИМИ МАШИНАМИ НА КОМБІНОВАНОМУ РЕЙКОВОМУ 

І АВТОМОБІЛЬНОМУ ХОДУ 

Вступ 
Для підприємств залізничного тран-

спорту розроблені і виготовляються тран-
спортні засоби на комбінованому рейко-
вому і автомобільному ходу, що дозволяє 
автомобільному засобу з будь-якого пунк-
ту заїхати на залізничну колію і перемі-
щатися по ній до місця проведення ремон-
тних робіт. Наприклад, в Україні розроб-
лена і вже використовується колійна зва-
рювальна машина виробництва Каховсь-
кого заводу електрозварювального устат-
кування (рейкозварювальний комплекс 
КРС-1 та мобільний на комбінованому 
ходу КСМ005 (рис.1). Використання тако-
го типу машин дає змогу кардинально 
удосконалити технологію ремонту і моде-
рнізації залізничних колій, підвищити 
продуктивність та знизити вартість робіт. 

Сфера застосування машин на ком-
бінованому рейковому і автомобільному 
ходу не обмежується ремонтними робота-
ми.  

Залежно від комплекту навісного 
устаткування, вони можуть здійснювати 
підвезення вантажів (рис. 2), буксирувати 
вагони по території підприємств і т. п. 

При виконанні колійних робіт ма-
шинами порядок огородження сигналами 
та порядок користування спеціальним са-
мохідним рухомим складом, знімними 
дрезинами, колійними вагончиками й ін-
шими знімними рухомими одиницями 
здійснюється згідно Інструкції з забезпе-
чення безпеки руху поїздів при виконанні 
колійних робіт на залізницях України 
ВНД УЗ 32.6.03.004-2012 ЦП [1]. Згідно 
загальних положень (розділ І) порядок ко-
ристування самохідними колійними ма-
шинами на комбінованому рейковому і 
автомобільному ходу повинен бути наве-
дений у пункті 8.18 цієї інструкції [1], 

але згадана вище Інструкція у розділі 8 
(Порядок користуванням спеціальним са-
мохідним рухомим складом, знімними 
дрезинами, колійними вагончиками й ін-
шими знімними рухомими одиницями та 
огородження їх сигналами) налічує лише 
13 пунктів. Але у пункті 8.13 зазначено, 
що: «Користування колійними машинами 
на комбінованому рейковому і автомобі-
льному ходу встановлюється Укрзалізни-
цею». 

На сьогоднішній день відсутні нор-
мативні документи які б затверджували 
порядок користування колійних машин на 
комбінованому рейковому і автомобіль-
ному ходу. 

Які ж вимоги необхідно розробити 
для до такого типу колійної техніки.  

По-перше, необхідно дозволити ма-
шинам такого типу виїзд на залізничні ко-
лії. 

По-друге, визначити де саме дозво-
ляється виїзд на колію , наприклад, на пе-
реїздах. 

По-третє, під час виїзду на залізнич-
ний переїзд на одноколійній ділянці зро-
зуміло, що рух необхідно закрити, а як 
діяти на переїздах з 2-ма або більшою кі-
лькістю колій. 

Четверте, в який час доби дозволя-
ється виконання робіт. 

П’яте, порядок подачі заявки на «ві-
кно» із зазначенням виду і місця робіт, 
дати проведення та тривалості «вікна», 
порядок виїзду на перегін та повернення 
машин, а також додаткові умови виконан-
ня робіт, та розпочинати роботи тільки 
після закриття перегону та огородження 
місця робіт і прибуття до місця робіт ко-
лійних машин. 

І нарешті – швидкості руху поїздів 
після закінчення основних робіт у «вікно»  



 

 
 

Рис.1 –Комплекс КСМ- 005 на шасі МАЗ для контактного стикового зварювання рейок 
площею поперечного перерізу від 6500 мм2 до 10000 мм2 зі зняттям грату безпосеред-

ньо після зварювання у польових умовах 
 

 

Рис.2 – транспортний засіб на комбінованому рейковому і автомобільному ходу 
на шасі Урал-4320 для транспортування і перевезення матеріалів 

 



 

 
Основний матеріал 
Необхідно систематизувати викладе-

ні вище вимоги і викласти їх у відповід-
ності до положень Правил технічної екс-
плуатації залізниць України, (ПТЕ) [2], 
Інструкції з руху поїздів і маневрової ро-
боти на залізницях України (ІРП) [3], та 
Методичних рекомендаціях з автоматизо-
ваної видачі та відміни попереджень на 
поїзд (технологія за задачею АСВВП). 

1. До місця виконання робіт колійні 
машини на комбінованому ходу рухають-
ся на рейковому або автомобільному ходу 
до найближчого переїзду або іншого міс-
ця виїзду на залізничну колію. Далі пере-
сування виконується по залізничній колії 
до місця виконання робіт. Під час виїзду 
на залізничний переїзд з 2-х або багатоко-
лійною дільницею рух поїздів закриваєть-
ся по усім коліям до 15 хвилин з огоро-
дженням сигналами зупинки. 

Виконання робіт передбачається, як 
правило, у світлий час доби.  

На ділянках з особливо інтенсивним 
рухом приміських пасажирських поїздів 
«вікна» можуть передбачатися у темний 
час доби. На ділянках де «вікна» передба-
чаються на темний час доби, виконавець 
робіт зобов’язаний забезпечити освітлен-
ня місця робіт – не менше 30 лк. 

2. Виконавець робіт завчасно подає 
до відділу перевезень дирекції залізнич-
них перевезень або служби перевезень за-
явку, в якій вказує вид і місце робіт, дату 
проведення та тривалість «вікна», порядок 
виїзду на перегін та повернення машин, а 
також додаткові умови виконання робіт. 
Заявку виконавець робіт попередньо по-
годжує з суміжними господарствами, які 
причетні до виконання робіт. 

3. Роботи розпочинаються після за-
криття перегону та прибуття до місця ро-
біт колійних машин на комбінованому хо-
ду. 

4. У дозволі на проведення робіт із 
закриттям перегону слід вказувати час на 
який заплановано закриття перегону або 
окремої колії, та прізвище особи, що здій-
снює єдине керівництво цими роботами. 
Прізвище та посаду керівника робіт поїз-

ний диспетчер зобов’язаний повідомити 
черговим по станціях, що обмежують пе-
регін. За наявності відповідного дозволу 
на виконання робіт закриття перегону 
(колії) до початку робіт або відкриття йо-
го після закінчення робіт оформлюється 
наказом поїзного диспетчера. Керівництво 
роботами у «вікно» здійснює працівник 
дистанції колії за посадою не нижче ста-
ршого майстра шляхового. Перед закрит-
тям перегону (колії перегону) керівник 
робіт зобов’язаний подати черговим по 
станції, що обмежують перегін, та поїзно-
му диспетчеру письмову заявку про по-
слідовність відправлення на перегін, що 
закривається, машин із вказівкою кіломе-
тру початкової зупинки на закритому пе-
регоні (або головній колії) і станції, куди 
вони повинні повертатися після закінчен-
ня робіт і часу повернення. 

5. Із настанням часу початку робіт із 
закриттям перегону (колії перегону) поїз-
ний диспетчер відповідно до п.9.5 ІРП [3] 
установлює його вільність від поїздів або 
вільність відповідної колії на двоколійній 
та багатоколійній ділянках, після чого на-
дає черговим по станціях, що обмежують 
перегін або головну колію, та керівнику 
робіт наказ про закриття перегону (колії 
перегону). 

6. Відповідно до ПТЕ [2] забороня-
ється розпочинати роботи до огородження 
сигналами перешкод або місця виконання 
робіт, небезпечних для руху; знімати сиг-
нали, що огороджують перешкоди або мі-
сце виконання робіт, до усунення пере-
шкоди, вного завершення робі пере-
вірки стану колії, контактної мережі і до-
тримування габариту. 

по т, 

Місця виконання робіт, що вимага-
ють зупинки поїздів, при фронті робіт 
200 м і менше на одноколійній ділянці, на 
одній з колій і на обох коліях двоколійної 
ділянки огороджуються сигналами зупин-
ки за схемами, наведеними на рис. 3.  

На відстані 50 м від меж ділянки, що 
огороджується, з обох боків встановлю-
ються переносні червоні сигнали зупинки, 
що знаходяться під наглядом керівника 
робіт. 



 

 

 
Рис. 3 – Схеми огородження місць виконання робіт, що вимагають зупинки поїздів на 

перегоні при фронті робіт 200 м і менше: 
а – на одноколійній ділянці; 

б – на одній з колій двоколійної ділянки; 
в – на обох коліях двоколійної ділянки 

 
 



 

 

 
 

Рис. 4 – Схеми огородження місць виконання робіт, що вимагають зупинки поїздів на 
перегоні при фронті робіт більше 200 м: 

а – на одноколійній ділянці; 
б – на одній з колій двоколійної ділянки 
в – на обох коліях двоколійної ділянки 

 
 



 

Від цих сигналів на відстані Б укла-
даються по три петарди і на відстані 200 м 
від першої, найближчої до місця робіт пе-
тарди у напрямку від місця робіт встанов-
люються переносні сигнали зменшення 
швидкості. 

При виконанні робіт розгорнутим 
фронтом (більше 200 м) місця робіт ого-
роджуються згідно зі схемами, наведени-
ми на рис. 4. У цьому випадку встановлені 
на відстані 50 м від меж ділянки, що ви-
магає огородження, переносні червоні си-
гнали зупинки повинні знаходитися під 
охороною сигналістів із ручними черво-
ними сигналами, які стоять біля них.  

Сигналістами можуть бути монтери 
колії не нижче III р, що витримали вста-
новлений іспит. Сигналісти повинні мати 
головний убір із верхом жовтого кольору. 

Переносні сигнали зменшення шви-
дкості та петарди повинні знаходитися під 
охороною сигналістів, які зобов'язані сто-
яти за 20 м від першої петарди у бік місця 
робіт з ручними червоними сигналами 
(вдень з розгорнутим червоним прапором, 
уночі з ручним ліхтарем, червоний вогонь 
якого спрямовано у сторону очікуваного 
поїзда). 

По закінченню основних робіт у  
«вікно» ділянку робіт після перевірки ста-
ну колії та усунення виявлених несправ-
ностей відкривають для руху першого-
третього поїздів із швидкістю не більше 
25 км/год, наступних не більше 60 км/год. 

Заключні роботи, як і основні, вико-
нуються під керівництвом бригадира колії 
і направлені на приведення колії на фрон-
ті робіт у стан, що забезпечує безпечний 
пропуск поїздів зі встановленою швидкіс-
тю. Після закінчення заключних робіт і 
перевірки стану зварних з’єднань і колії 
попередження відміняється, сигнальні 
знаки огородження знімаються, рух поїз-
дів дозволяється з встановленою для даної 
ділянки швидкістю. 

7. Відправлення колійних машин на 
комбінованому рейковому і автомобіль-
ному ходу на перегін виконується лише з 
дозволу чергових по станції, обмежуючих 
даний перегін. 

При наявності колійних машин на 
комбінованому ходу на тій чи іншій стан-
ції дозволом на їх відправлення на перегін 
являється дозвіл на бланку білого кольору 
з червоною смугою по діагоналі (форма 
ДУ-64), або ключ жезл даного перегону. 

Порядок вручення машиністам спе-
ціального рухомого складу дозволу на за-
няття перегону вказується в технічно-
розпорядчому акті станції. Дозвіл вруча-
ється черговими по станції особисто або 
через одного із працівників машиністів 
тієї чи іншої колійної машини, чергового 
поста, парку, оператора, чергового стріло-
чного поста, сигналіста та керівника робіт  

У випадку відправлення колійних 
машин на комбінованому рейковому і ав-
томобільним ходом до місця робіт без за-
їзду до тієї чи іншої станції, обмежуючих 
перегін, дозволи машиністам цих машин 
на заняття перегону для виконання робіт 
повинні бути вручені керівником робіт 
особисто. 

 
Висновки 
Розглянуто та систематизовано ви-

моги до такого типу колійної техніки як 
машини на комбінованому рейковому і 
автомобільному ходу, що дозволило роз-
робити рекомендації щодо порядку їх ви-
користання. 

Розроблені рекомендації щодо по-
рядку користування колійних машин на 
комбінованому рейковому і автомобіль-
ному ходу відповідають положенням Пра-
вил технічної експлуатації залізниць 
України, Інструкції з руху поїздів і манев-
рової роботи на залізницях України, та 
Інструкції з забезпечення безпеки руху 
поїздів при виконанні колійних робіт на 
залізницях України, які відсутні на сього-
днішній день, дозволять використання 
машин на комбінованому рейковому і ав-
томобільному ходу з забезпеченням без-
пеки руху поїздів при виконання робіт на 
залізницях України.  
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Анотації: 

 
В роботі розглянуто вимоги щодо 

порядку користування колійних машин на 
комбінованому рейковому і автомобіль-
ному ходу з розробкою відповідних реко-
мендації для використання таких машин з 
забезпеченням безпеки руху поїздів при 
виконання робіт.  

 
 

В работе рассмотрены требования 
относительно порядка пользования путе-
вых машин на комбинированном рельсо-
вом и автомобильном ходу с разработкой 
соответствующих рекомендаций для ис-
пользования таких машин с обеспечением 
безопасности движения поездов при вы-
полнение работ. 

 
 

The present thesis requirement are in-
process considered in relation to the order of 
the use of travel machines on the combined 
claotype and motor-car motion with devel-
opment of corresponding recommendations 
for the use of such machines with providing 
of safety of motion of trains at implementa-
tion of works. 


