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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО НАПРЯМКУ В УМОВАХ 
ПРИСКОРЕНОГО РУХУ ПАСАЖИРСЬКИХ ПОЇЗДІВ 
 
Розглядається аналітичний розрахунок пропускної спроможності одноколійного залізничного напрямку з двохколійними вставками в 
умовах прискореного руху пасажирських поїздів. Для розрахунку пропускної спроможності прийняті уточнені коефіцієнти зйому ва-
нтажних поїздів на залізничних напрямках, обладнаних автоблокуванням при різних довжинах блок-ділянок та швидкості руху ван-
тажних та прискорених пасажирських поїздів. Результати досліджень можуть бути використані при організації руху на залізничних 
напрямках за погодженими розкладами. 
Ключові слова: залізничний напрямок, пропускна спроможність, коефіцієнт зйому,  вантажні та пасажирські поїзда. 

 
Вступ. В результаті анексії Криму з’явилась не-

обхідність збільшення перевезення вантажів на адресу 
портів Одеського регіону. Інфраструктура залізнич-
них напрямків, які ведуть до Одеського залізничного 
вузла, включає в себе одноколійні, двохколійні та од-
ноколійні напрямки з двохколійними вставками. На-
явність різної інфраструктури на підходах до портів, 
потребує оцінки їх пропускної спроможності, особли-
во, в умовах прискореного руху пасажирських поїздів. 

Основне завдання залізниці – задоволення потреб в 
перевезенні пасажирів та вантажів в повному заявлено-
му обсязі [1]. 

Пропускна спроможність залізничних напрямків 
розраховується в парах поїздів встановленої маси, яку 
можливо пропустити за одиницю часу (годину, добу) та 
залежить від: кількості колій та ідентичності перегонів; 
станційних та міжпоїзних інтервалів; засобів системи 
СЦБ та зв’язку; швидкостей руху пасажирських та ван-
тажних поїздів та ін. Зв’язок між розмірами руху паса-
жирських та вантажних поїздів здійснюється через при-
ведення розмірів руху пасажирських поїздів до вантаж-
них з використанням коефіцієнтів зйому, який залежить 
від різниці швидкостей руху пасажирських та вантажних 
поїздів і показує зменшення можливої кількості поїздів у 
вантажному русі у зв’язку з пропуском пасажирських 
поїздів різних категорій. 

Проведені дослідження дозволяють провести оцін-
ку можливої пропускної спроможності залізничних на-
прямків до портів Одеського регіону та надати рекомен-
дації по вдосконаленню розрахунку наявної пропускної 
спроможності одноколійних ділянок з двохколійними 
вставками в умовах прискореного руху пасажирських 
поїздів. 

Аналіз літературних даних та постановка 
проблеми. Для розрахунку пропускної спроможності 
залізничних напрямків використовується методика [2], 
яка дозволяє отримати можливі розміри руху вантажних 
поїздів в залежності від технічного оснащення залізнич-
них ліній та розмірів руху пасажирських поїздів, які при 
не паралельному графіку руху поїздів приводяться до 
розмірів вантажного руху через коефіцієнт зйому. 

При розрахунку пропускної спроможності залізни-
чних ділянок в дослідженнях [3] рекомендується на ста-
нціях враховувати тільки обгони та схрещення поїздів 
без урахування специфіки руху пасажирських та примі-
ських поїздів. 

В трудах [4] автор надає рекомендації по розробці 
графіка руху вантажних поїздів за погодженими розкла-
дами в залежності від можливої розрахункової пропуск-
ної спроможності залізничних напрямків, але при цьому 

приймає коефіцієнти зйому вантажних поїздів постій-
ними, не враховує довжину блок-ділянок та прискоре-
ний рух пасажирських поїздів.  

Дослідженнями [5, 6] встановлено, що існує надмі-
рність обмежень, накладених на величину міжпоїзних 
інтервалів з боку систем автоматичного блокування, що 
призводить до зниження рівня наявної пропускної спро-
можності, виявлено передумови для реалізації на прак-
тиці  інтервального регулювання  рухом поїздів на осно-
ві координатного позиціонування поїздів і використання 
цифрових моделей слідування поїзда. В роботах [5, 6] 
запропоновано описувати динаміку переміщення по ме-
режі залізниць поїздів будь-яких категорій, але при цьо-
му не враховується прискорений рух пасажирських по-
їздів, який оказує значний вплив на пропускну спромо-
жність залізничних напрямків. 

Розроблені автором [7] функціональна та інформа-
ційна моделі системи інформаційного забезпечення про-
ектування комплексного розвитку залізниць Росії вико-
ристані для створення основних модулів програмно-
технічного комплексу автоматизованого рішення варіа-
нтних розрахунків пропускної спроможності залізнич-
них ділянок по перегонах і станціях, які також не врахо-
вують умови безпеки руху на коліях Укрзалізниці при 
прискореному русі пасажирських поїздів [8]. 

В дослідженнях [9] розглянуто роботу розрахунку 
графіка руху поїздів на основі програмного комплексу 
Ельбрус за даними про топологію ділянки залізничного 
напрямку, умовах пропуску поїздопотоку, розмірах та 
структурі потоку пасажирських і вантажних поїздів з ура-
хуванням: «вікон», кількості приймально-відправних ко-
лій на технічних та дільничних станціях, їх довжин, спе-
ціалізації, допустимих швидкостей руху. В даних дослі-
дженнях не розглядалися різні довжини блок-ділянок та 
вплив їх на коефіцієнт зйому та пропускну спроможність. 

В дослідженнях [10] наведені вимоги, які застосо-
вуються для рухомого складу та інфраструктури заліз-
ничних напрямків при швидкісному русі пасажирських 
поїздів, але не вказаний вплив швидкісного руху паса-
жирських поїздів на пропускну спроможність залізнич-
них напрямків для вантажного руху. 

Для якісної оцінки наявної пропускної спроможно-
сті залізничних напрямків в умовах прискореного руху  
пасажирських поїздів проведені дослідження впливу ко-
ефіцієнтів зйому при різних швидкостях пасажирських 
поїздів усіх категорій та різній довжині блок-ділянок на 
перегонах, особливо на одноколійних та одноколійних 
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напрямках з двохколійними вставками. Дані вимоги 
враховані в дослідженнях [11, 12]. 

Дана стаття є продовженням досліджень [11, 12], 
пов’язаних з питанням комплексного визначення наяв-
ної пропускної спроможності та впливу на неї коефіціє-
нтів зйому при прискореному русі пасажирських поїздів.  

Методики розрахунку коефіцієнтів зйому ванта-
жних поїздів пасажирськими при звичайних швидкос-
тях руху (до 120 км/год.) відомі [2-7, 9, 10], але при 
застосуванні прискореного (121-160 км/год.) руху не 
можуть використовуватися із-за додаткових вимог 
безпеки руху пасажирських поїздів [8]. 

Для оцінки пропускної спроможності залізничних 
напрямків в умовах прискореного руху пасажирських 
поїздів необхідно провести дослідження впливу коефіці-
єнтів зйому при різних швидкостях руху пасажирських 
поїздів усіх категорій та різній довжині блок-ділянок на 
перегонах, по яких обертаються поїзда, особливо на од-
ноколійних напрямках та одноколійних напрямках з 
двохколійними вставками. 

Ціль та задачі дослідження. Метою дослідження 
є визначення впливу коефіцієнтів зйому вантажних пої-
здів прискореними пасажирськими поїздами на пропус-
кну спроможність залізничних напрямків. 

Задачею дослідження є обґрунтування можливих 
розмірів руху вантажних поїздів по ділянках залізнично-
го напрямку в умовах прискореного руху пасажирських 
поїздів. 

Для досягнення поставленої мети були поставлені 
наступні завдання: 

1. Дослідження коефіцієнтів зйому вантажних пої-
здів прискореними пасажирськими поїздами при різних 
довжинах блок-ділянок.  

2. Удосконалено математичну модель розрахунку 
наявної пропускної спроможності одноколійних заліз-
ничних напрямків з двохколійними вставками, яка на ві-
дміну від існуючих, дозволяє визначити вплив приско-
реного руху пасажирських поїздів на пропускну спро-
можність в залежності від довжини блок-ділянок. 

Матеріали та методи дослідження пропускної 
спроможності на одноколійних ділянках з двохко-
лійними вставками в умовах прискореного руху 
пасажирських поїздів. Методичною основою вико-
нання комплексних досліджень є: аналітичний розраху-
нок коефіцієнтів зйому вантажних поїздів прискореними 
пасажирськими поїздами; математичне моделювання за-
лежностей коефіцієнту зйому від швидкості руху паса-
жирських поїздів та довжини блок-ділянок на перегонах. 

Для оцінки пропускної спроможності залізничних 
напрямків при прискореному русі пасажирських поїздів 
необхідно провести дослідження впливу коефіцієнтів 
зйому при різних швидкостях пасажирських поїздів усіх 
категорій та різній довжині блок-ділянок на перегонах, 
по яких обертаються поїзда, особливо на одноколійних 
напрямках з двохколійними вставками.  

Об’єктом дослідження є процес пропуску вантажно-
го поїздопотоку на одноколійному залізничному напрям-
ку з двохколійними вставками Знам’янка – Колосівка при 
застосуванні прискореного руху пасажирських поїздів.  

Предмет дослідження є параметри наявної пропус-
кної спроможності вантажних поїздів при прискореному 
русі пасажирських поїздів.  

Максимально можлива кількість вантажних поїз-
дів, яка може бути пропущене по ділянці за добу при не-
паралельному графіку руху, визначається за формулою: 

пр пр
ван наяв пс пс пс пс ,  N N N N                  (1) 

де наяв N  наявна пропускна спроможність ділянки при 

паралельному графіку; пр
пс пс,     коефіцієнт зйому від-

повідно для прискорених та звичайних пасажирських 
поїздів; пр

пс пс,  N N  кількість пар прискорених та зви-

чайних пасажирських поїздів. 
Залізничний напрямок Знам’янка – Одеса є частко-

во двохколійним, а на деяких ділянках – одноколійним з 
двохколійними вставками.  

На залізничному напрямку в обертанні знаходяться 
18 пар пасажирських поїздів, які рухаються зі швидкіс-
тю до 120 км/год та дві пари прискорених пасажирських 
поїздів, які рухаються з швидкістю від 121 до  
160 км/год. Розміри пасажирського руху приймаються 
як задані. Отже, розрахунок пропускної спроможності 
залізничного напрямку Знам’янка – Одеса зводиться до 
визначення кількості вантажних поїздів, які можуть бути 
пропущені при заданій кількості пасажирських поїздів.  

На напрямку залізничних перевезень Знам’янка – 
Одеса самою вантажонапруженою дільницею є Помічна 
– Колосівка, на якій знаходяться 4 одноколійні вставки, 
обладнані  двостороннім автоблокуванням: Трикратне – 
Олександрівка, Вознесенськ – блокпост  1141 км, Висо-
цьке – Олійникове, Трикратне – пост 1113 км. 

Розрахункова величина коефіцієнта зйому для зви-
чайних швидкостей руху пасажирських поїздів (до  
120 км/год) складається з двох частин. Перша частина 
характеризується різницею часів ходу по розрахунко-
вій дільниці пасажирського і вантажного поїзда (ос-
новний зйом - ос ), а друга частина обумовлюється не 

кратністю інтервалів між попутними пасажирськими 
поїздами розрахунковим міжпоїзним інтервалам (до-
датковий зйом - дод ).  

На одноколійних лініях з двохколійними вставками 
організовується беззупинкове схрещення та обгін ван-
тажних поїздів звичайними пасажирськими поїздами. 
Коефіцієнти зйому для пасажирських поїздів, що мають 
більшу швидкість руху по ділянкам ніж вантажні, ви-
значається за формулою: 

пс ос дод р о=  0,5,   n n                    (2) 

де р n  розрахункова кількість обгонів вантажних поїз-

дів на ділянці; о n  фактична кількість обгонів вантаж-

них поїздів на ділянці. 
Розрахункова кількість обгонів вантажних поїздів 

на ділянці визначається за формулою: 

ван
р

р

(1 )
1,


 

t
n

J
                  (3) 

де ван t  час ходу вантажного поїзда по розрахунковій 

ділянці, хв.;    середнє співвідношення чистого часу 
ходу пари поїздів, що мають більшу швидкість, ніж ван-
тажні, і часу ходу пари вантажних поїздів на розрахун-
ковій ділянці; р J  розрахунковий інтервал між попут-

ними поїздами. 
Фактична кількість обгонів вантажних поїздів на 

ділянці визначається за формулою: 
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ван
о

б

,
t

n
t

                                 (4) 

де б t  час ходу вантажного поїзда між обгонами, хв. 

Час ходу вантажного поїзда між обгонами визнача-
ється за формулою: 

пс уп
б ,

1




 

t
n


                           (5) 

де пс   середній інтервал прибуття пасажирського по-

їзда за вантажним на станцію обгону, хв; уп t  час упо-

вільнення вантажного поїзда на перегоні перед станцією 
обгону, хв. 

Середній інтервал прибуття пасажирського поїзда за 
вантажним на станцію обгону визначається за формулою: 

н
пс пс (1 ),                                     (6) 

де н
пс   розрахунковий інтервал, хв.;   коефіцієнт не 

ідентичності розташування перегонів. 
Додатковий зйом пропускної спроможності обґру-

нтовується не кратністю інтервалу між пасажирськими 
поїздами розрахунковому інтервалу між вантажними по-
їздами. Він може змінюватися від 0 до 1. Фактична ве-
личина дод  носить імовірнісний характер; у розрахун-

ках  дод  приймається 0,5. 

В умовах прискореного (від 121 до 160 км/год)  ру-
ху пасажирських поїздів дана методика розрахунку кое-
фіцієнтів зйому підлягає уточненню відповідно до [8]. 
Вживання формул 1 – 5 недопустимо, оскільки вони не 
враховують умови безпечного пропуску прискорених 
поїздів по станціях під час обгону вантажних поїздів.  

Інтервал по прибуттю поїздів на станцію при при-
скореному русі пасажирських поїздів встановлюється в 
залежності від швидкості проходження пасажирським 
поїздом міжстанційних перегонів відповідно складає:  
для швидкості руху до 120 км/год – 6 хв.;  для швидкості 
руху від 121 до 160 км/год –20 хв. 

Проведені дослідження параметрів коефіцієнту 
зйому вантажних поїздів при різній довжині блок-
ділянок від 1,0 до 2,6 км і довжини міжстанційного пе-
регону 10 км довели, що при не пакетному проложені 
пасажирських поїздів його чисельна характеристика за-
лежить від співвідношення швидкості руху вантажного і 
пасажирського поїзда  та станційних інтервалів при 
обгонах. Апроксимацію коефіцієнту зйому при швид-
кості руху вантажних поїздів 60 км/год та звичайній 
швидкості руху пасажирських поїздів (до 120 км/год) 
наведено на рис. 1. 

Проведеними дослідженнями з використанням ре-
гресивного аналізу встановлено, що коефіцієнт зйому 
вантажних поїздів пасажирськими для швидкості остан-
ніх до 120 км/год можливо розраховувати  за формулою: 

 

пас пас б/д дод0,3591ln( ) ,  V l                 (7) 

де б/д l  довжина блок-ділянки, км; пас V  швидкість ру-

ху пасажирського поїзда, км/год,  ( ван 60 / .V км год ); 

дод  додатковий коефіцієнт зйому, дод 0,6.  

Апроксимацію коефіцієнту зйому при швидкості ру-
ху вантажних поїздів     60 км/год та швидкості руху паса-
жирських поїздів від 121 до 160 км/год наведено на рис. 2.  

Проведеними дослідженнями з використанням ре-
гресивного аналізу встановлено, що коефіцієнт зйому 
вантажних поїздів пасажирськими для прискореного ру-
ху можливо розраховувати  за формулою: 

 

пас пас б/д дод0,045 ,   V l                    (8) 

де дод  додатковий коефіцієнт зйому, дод 3,4.  

Наведені формули (7) та (8) розрахунку 
коефіцієнтів зйому вантажних поїздів пасажирськими 
можуть бути використані при розрахунках пропускної 
спроможності одноколійних залізничних напрямків з 
двохколійними вставками.  

 
 

 
Рис. 1 – Апроксимація коефіцієнту зйому при швидкості руху вантажних поїздів 60 км/год та швидкості руху пасажирських поїз-

дів до 120 км/год 
 



Механіко-технологічні системи та комплекси                                                                       ISSN 2411-2798 (print)                       

 
66                                                                                                      Вісник НТУ “ХПІ». 2015. №22(1131)      

 
Рис. 2 – Апроксимація коефіцієнту зйому при швидкості руху вантажних поїздів 60 км/год та швидкості руху пасажирських поїз-

дів від 121 до 160 км/год 
 
Результати дослідження пропускної спромож-

ності на одноколійних ділянках з двохколійними 
вставками в умовах прискореного руху пасажир-
ських поїздів. В результаті проведених досліджень не-
обхідно відмітити, що апроксимація коефіцієнту зйому 
вантажних поїздів при швидкостях вантажного поїзда  
60 км/год та пасажирського поїзда до 120 км/год розра-
ховується за логарифмічним законом розподілення, а 
при прискореному русі  з швидкістю пасажирських по-
їздів від  121 до 160 км/год – за лінійною формулою. 

При звичайній швидкості руху пасажирських поїз-
дів (до 120 км/год) та швидкості руху вантажних поїздів 
60 км/год, довжині блок-ділянок від 1,0 до     
2,6 км та середній довжині міжстанційного 
перегону 10 км коефіцієнт зйому має коли-
вання від 1,7 до 3,8.  

При прискореному русі пасажирських 
поїздів (від 121 до 160 км/год) та швидкості 
руху вантажних поїздів 60 км/год, довжині 
блок-ділянок від 1,0 до     2,6 км та довжини 
міжстанційного перегону 10 км коефіцієнт 
зйому має коливання від 4,5 до 6,1.  

Наявна пропускна спроможність одно-
колійного залізничного напрямку з двохко-
лійними вставками для вантажних поїздів 
при обертанні на ньому 18 пар пасажирських 
поїздів, які рухаються зі звичайною швидкіс-
тю (до 120 км/год) та двох пар прискорених 
пасажирських поїздів (швидкість від 121 до 
160 км/год), відрізняється від розрахункової 
за існуючими методиками. 

Наявна пропускна спроможності одно-
колійного залізничного напрямку з двохко-
лійними вставками для вантажного руху складає 46 пар 
поїздів на добу, при застосуванні коефіцієнта зйому ван-
тажних поїздів пасажирськими 1,52, для розмірів ванта-
жного руху залишається 15,6 пар поїздів на добу. 

Наявна пропускна спроможність одноколійного за-
лізничного напрямку з двохколійними вставками для 
вантажного руху при змінному коефіцієнті зйому ван-
тажних поїздів пасажирськими з урахуванням 18 пар па-

сажирських поїздів зі звичайною швидкістю руху (до 
120 км/год) та двох пар прискорених пасажирських поїз-
дів в залежності від їх швидкості та різній довжині блок-
ділянок від 1, 0 до 2,5 км для розмірів вантажного руху 
має коливання від 11 до 14 пар поїздів на добу. 

Діаграму залежності можливої пропускної спро-
можності одноколійного залізничного напрямку з 
двохколійними вставками для вантажного руху при 
змінному коефіцієнті зйому вантажних поїздів паса-
жирськими та різній довжині блок-ділянок від 1, 0 до 
2,5 км наведено на рис. 3. 

 

Виходячи з проведених досліджень можливо конс-
татувати, що використання існуючих методик розрахун-
ків пропускної спроможності залізничних напрямків на 
дають точних результатів. При застосуванні проведених 
досліджень отримані залежності пропускної спромож-
ності одноколійних залізничних напрямків з двохколій-
ними вставками при використанні прискореного руху 
пасажирських поїздів дають біль точні результати. 
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Рис. 3 – Діаграма залежності можливої пропускної спроможності для ва-
нтажного руху з урахуванням прискореного руху двох пар пасажирських 

поїздів та різній довжині блок-ділянок від 1,0 до 2,5 км
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Обговорення результатів дослідження пропуск-
ної спроможності на одноколійних ділянках з дво-
хколійними вставками в умовах прискореного ру-
ху пасажирських поїздів. Наявна пропускна спромо-
жність одноколійної дільниці з двохколійними вставка-
ми Помічна – Колосівка залізничного напрямку 
Знам’янка – Одеса для вантажного руху, яка розрахова-
на при змінних коефіцієнтах зйому вантажних поїздів 
пасажирськими з урахуванням 18 пар пасажирських по-
їздів зі звичайною швидкістю руху (до 120 км/год) та 
двох пар прискорених пасажирських поїздів в залежнос-
ті від їх швидкості та різній довжині блок-ділянок від 1, 
0 до 2,5 км для розмірів вантажного руху має коливання 
від 11 до 14 пар поїздів на добу. 

При звичайній швидкості руху пасажирських поїз-
дів (до 120 км/год) та швидкості руху вантажних поїздів 
60 км/год, коефіцієнт зйому має коливання від 1,7 до 3,8. 
При прискореному русі пасажирських поїздів (від 121 до 
160 км/год) та швидкості руху вантажних поїздів  
60 км/год, коефіцієнт зйому має коливання від 4,5 до 6,1.  

Наявна пропускна спроможність одноколійної 
дільниці з двохколійними вставками Помічна – Коло-
сівка залізничного напрямку Знам’янка – Одеса для 
вантажного руху, яка розрахована за існуючою мето-
дикою при аналогічних вихідних даних складає 15,6 
пар поїздів на добу. 

Коефіцієнт зйому вантажних поїздів пасажирськи-
ми, розрахований за існуючою методикою складає 1,52. 

При зрівнянні результатів досліджень розрахунку 
наявної пропускної спроможності для вантажного руху, 
яку запропоновано автором, існуючою методикою та 
фактичної можливої пропускної спроможності дільниці 
Помічна – Колосівка відхилення складає: для запропо-
нованої методики – 6 %, для існуючої методики -  23 %. 

Для більш поглибленого дослідження пропускної 
спроможності одноколійного залізничного напрямку з 
двохколійними вставками запропоновану методику мо-
жливо поглибити за рахунок введення змінної швидко-
сті вантажних поїздів. 

В якості обмежень, в запропонованій методики 
розрахунку пропускної спроможності на одноколій-
ному напрямку з двохколійними вставками, прийняті 
розміри руху прискорених пасажирських поїздів на 
даній дільниці. Автор не може стверджувати, що при 
застосуванні запропонованої методики розрахунку на 
інших одноколійних ділянках з двохколійними встав-
ками інфраструктури Укрзалізниці будуть отримані 
аналогічні результати. 

Розроблені процедури і методи можуть бути вико-
ристані при створенні автоматизованих систем підтрим-
ки прийняття рішень при організації перевезень ванта-
жів по одноколійних залізничних напрямках з двохко-
лійними вставками в умовах прискореного руху паса-
жирських поїздів; при розробці АРМ диспетчерського 
персоналу оперативно-розпорядчих відділів дирекцій та 
залізниць; при організації руху вантажних поїздів за по-
годженими розкладами 

Рекомендовані залежності розрахунку пропускної 
спроможності одноколійних залізничних напрямків з 
двохколійними вставками дозволяють отримати більш 
точні результати в порівнянні з методиками, наведеними 
[2-7, 9-12], з урахуванням прискореного руху пасажир-
ських поїздів та вимог [8]. 

Висновки. В результаті проведених досліджень 
встановлено: 

1. Коефіцієнти зйому вантажних поїздів пасажир-
ськими, яки рухаються зі швидкістю до 120 км/год, змі-
нюються за логарифмічним законом розподілення та 
мають коливання від 1,7 до 3,8 в залежності від довжини 
блок-ділянок та змінній швидкості руху прискорених 
пасажирських поїздів.  

Коефіцієнти зйому вантажних поїздів пасажирсь-
кими, яки рухаються зі швидкістю від 121 до 160 км/год, 
змінюються за лінійною формулою розподілення та ма-
ють коливання від 4,5 до 6,1 в залежності від довжини 
блок-ділянок та змінній швидкості руху прискорених 
пасажирських поїздів.  

2. Удосконалено математичну модель розрахунку 
наявної пропускної спроможності одноколійних заліз-
ничних напрямків з двохколійними вставками, яка на ві-
дміну від існуючих, дозволяє визначити вплив приско-
реного руху пасажирських поїздів на пропускну спро-
можність для вантажного руху в залежності від довжини 
блок-ділянок та забезпечує відхилення від фактичних 
розмірів руху 6 %. 
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