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УДК 629.424.1:621.31:681.3  

О. М. БОНДАРЄВ, А. І. ЖУЛАЙ (ДІІТ), О. О. БОНДАРЄВ (Укрзалізниця, Київ) 

ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ РОЗТАШУВАННЯ ТЯГОВОГО РЕДУКТОРА, 
ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ НАЙМЕНШІ РІВНІ РОЗЦЕНТРУВАНЬ ОСЕЙ 
ТЯГОВОЇ ПЕРЕДАЧІ РУХОМОГО СКЛАДУ 

В статті наведено аналіз факторів, які впливають на величини розцентрувань осей валів тягових двигунів 
та тягових редукторів локомотивів, і виконано розрахунки щодо визначення умов розташування вузлів за-
кріплення редуктора тягового привода другого класу, які сприяють зменшенню величин розцентрувань. 

В статье приведен анализ факторов, которые влияют на величины расцентровок осей валов тяговых дви-
гателей и тяговых редукторов локомотивов, и проведены расчеты с целью определения условий размещения 
узлов крепления редуктора тягового привода второго класса, которые способствуют уменьшению величин 
расцентровок. 

In the article the analysis of factors, which influence upon decentring values of axles of shafts of tractive engines 
and tractive gearheads of locomotives, is presented and the calculations to determine the conditions of allocation of 
mountings of tractive gearhead of the 2nd class, promoting the reduction of decentring values, are conducted. 

Досвід експлуатації, а також матеріали тео-
ретичних досліджень [1, 2] показують, що при 
створенні тягових приводів локомотивів з опо-
рно-рамним розташуванням тягового двигуна 
та з опорно-осьовим розташуванням тягового 
редуктора при визначенні вузлів їх взаємного 
розташування слід приділяти увагу створенням 
неприпустимих величин розцентрівок. Під час 
проведення розрахунків з визначення розмірів 
основних вузлів тягового привода, а також при 
вирішенні питань компонування його вузлів, 
необхідно приймати до уваги те, що його вузли 
знаходяться в умовах створення суттєвих ди-
намічних та статичних взаємних переміщень. 
Динамічні складові переміщення, що виника-
ють, пов’язані насамперед з коливаннями під-
стрибування, галопування та поперечної хита-
виці, і ці переміщення будуть впливати на ве-
личину розцентрування геометричних осей ва-
ла тягового електродвигуна (ТЕД) та ведучого 
вала тягового редуктора (ТР). Величина розце-
нтрування буде суттєво впливати на роботу зу-
бчатої муфти або двох зубчатих муфт, в залеж-
ності від конструкції, що забезпечують переда-
чу крутного моменту від ТЕД до ТР. 

Для наступного аналізу переміщення, що 
створюються, об’єднаємо у такі групи. До пер-
шої групи будемо відносити переміщення у ве-
ртикальній площині (підстрибування, галопу-
вання, переміщення колісної пари при прохо-
дженні нерівностей колії). Ці переміщення 
створюють радіальне розцентрування (ρ ) осей 
валів ТЕД та ТР. До другої групи переміщень 
віднесемо кутові переміщення (поперечна хи-

тавиця візка та виляння колісної пари). Ці пе-
реміщення будуть приводити до створення пе-
рекосів осей (β). 

Перелічені вище групи переміщень можуть 
створюватися одночасно, і тому одночасно бу-
дуть з’являтися радіальне розцентрування та 
кутовий перекіс. За нормами, існуючими в ма-
шинобудуванні [3], прийнято наступні значен-
ня найбільших припустимих зміщень: 

1. При 0ρ =  найбільший кут перекосу 
1β = ° . 
2. При 0β = ° найбільше припустиме раді-

альне зміщення max maxtg 0,0087 aρ ρ = ⋅ , де а – 
міжосьова відстань зубчатої передачі. 

3. При 0β ≠ ° та 0ρ ≠  [ ] max

1 0,0005
a

a
α

ρ =
+

, де 

max 0 30′α = °  – припустимий кут перекосу осей 
кожної втулки відносно обойми. 

 
Рис. 1. Розрахункова схема розташування  
характерних вузлів тягового редуктора 

На рис. 1: О – центр осі колісної пари; А – 
точка, в якій при статичному стані співпадають 
осі валів ТЕД та ТР; В – точка, в якій 
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підвішується тяговий редуктор до рами візка; 
аω – початкова міжосьова відстань (в розрахун-
ках далі приймалося, що аω = 673 мм);  
Zp – відстань від горизонтальної лінії, що про-
ходить через вісь колісної пари до точки 
підвішування тягового редуктора В; γ = 27° – 
кут нахилу початкової міжосьової відстані; Lp – 
база підвішування ТР; hО, hB – величини верти-
кальних переміщень точок О та В; ∆ – горизон-
тальне переміщення точки О. Для зручності 
прийнято, що переміщення точок О та В догори 
відносно статичного положення приймається 
від’ємною величиною, а донизу – додатною. 
Під час проведення розрахунків приймалося, 
що: максимальні вертикальні переміщення цен-
тра ваги візка відносно статичного положення 
hB = ±30 мм; максимальні вертикальні перемі-
щення колісної пари відносно номінального 
положення hО = ±15 мм. При рухові колісної 
пари по нерівностях колії її вісь (геометричній 
центр) у вертикальній площині переміщується 
на величини ±hО. Тяговий двигун внаслідок 
великої жорсткості елементів вузлів його 
кріплення до рами візка розглядається як одна 
конструкція разом із візком. Тому вертикальні 
переміщення ТЕД і візка однакові, а ТР під час 
цих вертикальних переміщень повертається на 
відповідний цьому переміщенню кут відносно 
осі колісної пари. У випадку розцентрування 
точка А умовно поділяється на дві: Ар, яка від-
носиться до ТР; АД,, яка відноситься до осі вала 
ТЕД. Відстань між положеннями цих точок Ар 
та АД буде радіальним розцентруванням осей 
валів ρ . Передбачається також, що відхилення 
від вертикальної траєкторії ±∆ внаслідок пере-
міщень точок О та В компенсується поворотом 
підвіски тягового редуктора (на рис. 1 це не 
показано). 

На рис. 2 наведено результати розрахунків з 
визначення величин радіального розцентруван-
ня в залежності від обрання місця розташуван-
ня точки підвішування редуктора Zp за різних 
значень довжини бази Lp підвішування ТР у 
випадках, коли максимальні вертикальні пере-
міщення колісної пари відносно номінального 
положення дорівнюють hО = ±15 мм. Поряд із 
рисунком у стовпчику праворуч наведені по-
значення означають, що величини довжин бази 
Lpi при 1,5i =  дорівнюють 600, 700, 1000, 1200 
та 1500 мм, відповідно. 

Результати, які наведено на цьому рисунку, 
показують, що найменша величина розцентру-
вання ρ = 0 має місце, якщо Zp = -300 мм та  
Lp = 600 мм, тобто коли точка підвішування 
тягового редуктора співпадає з віссю вала. 

Найбільше значення розцентрування ρ = 12 мм 
досягається у випадку, коли Zp = +300 мм та  
Lp = 600 мм. 
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Рис. 2. Значення радіальних роз центруувань  
в залежності від положення точки підвішування  
редуктора Zp за різних значень довжини бази Lp  

підвішування ТР 

На рис. 3 показано залежності величин 
радіального розцентрування від величини дов-
жини бази Lp підвішування ТР у випадках, коли 
вертикальні переміщення точки О (вісь колісної 
пари) дорівнюють hО = -15 мм, та у випадку, 
коли вертикальні переміщення точки В 
(вертикальні переміщення рами візка) дорів-
нюють hB = -30 мм. 
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Рис. 3. Залежності величин радіального  

розцентрування від величини довжини бази  
Lp підвішування ТР  

З наведених результатів маємо, що величи-
ни розцентрувань зменшуються по мірі зро-
стання довжини бази Lр, та при зменшенні 
відстані до положення точки підвішування ре-
дуктора Zp. На цьому рисунку величини відста-
ней до положення точки підвішування редукто-
ра Zpі при 1,7i =  дорівнюють -300, -200, -100, 0, 
100, 200, 300 мм, відповідно. 
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На рис. 4 наведено залежності результуючих 
величин радіального розцентрування від вели-
чини довжини бази Lp підвішування ТР за 
різних значень положень точок підвішування 
редуктора Zp. 
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Рис. 4. Залежності результуючих величин  
радіального розцентрування від величини  

довжини бази Lp підвішування ТР 

З отриманих графіків маємо, що найменші 
величини результуючих значень радіального 
розцентрування спостерігаються при величині 
бази Lp = 700 мм. 

На рис. 5 наведено залежності результуючо-
го розцентрування від кута нахилу початкової 
міжосьової відстані. 
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Рис. 5. Залежність результуючого радіального  
розцентрування від кута нахилу початкової  

міжосьової відстані 

З наведеної залежності виходить, що зро-
стання величини кута нахилу міжосьової 
відстані приводить до зростання величини 
радіального розцентрування. При цьому зазна-
чимо, що з умов забезпечення розташування 
зубчатої пари одноступеневого тягового редук-
тора при забезпеченні вимог технічного зав-
дання по передаточному відношенню та міні-
мальній величині кліренсу, конструктори 
змушенні розташовувати положення початкової 

міжосьової відстані ТР під кутом відносно го-
ризонтальної лінії.  

На підставі аналізу отриманих результатів 
визначимося із рекомендаціями щодо умов 
підвішування тягового редуктора. Якщо 
підрахувати припустиме значення розцентру-
вання за вищенаведеною формулою, то отрима-
ємо, що [ρ] = 7 мм. Якщо врахувати ту обста-
вину, що відносні переміщення рами візка та 
колісної пари залежать від жорсткісних харак-
теристик ресорних комплектів, довжини бази та 
ін., забезпечити припустиму величину раді-
ального розцентрування 7 мм тільки за рахунок 
відшукування оптимального положення точок 
підвішування ТР не уявляється можливим.  
У зв’язку із цим слід визначитися з раціональ-
ними параметрами, за яких величина макси-
мального радіального розцентрування буде 
найменшою. У зв’язку із вищеозначеним 
запропонуємо наступні варіанти. 

1. Якщо прийняти Zp = 0, Lp = 1000 мм, то 
при: hB = ±30 мм, hО = 0 18мм∑ρ = ;  

   hB = 0 мм, hО = ±15 мм 7 мм∑ρ = ; 
   hB = ±30 мм, hО = ±15 мм 23мм∑ρ = . 
2. У випадку, коли Zp = -200 мм, Lp =  

= 1000 мм, то при:  
   hB = ±30 мм, hО = 0 18мм∑ρ = ;  
   hB = 0 мм, hО = ±15 мм 6 мм∑ρ = ;  
   hB = ±30 мм, hО = ±15 мм 22 мм∑ρ = . 
Поряд із цим відзначимо, що зменшення ку-

та нахилу початкової міжосьової відстані також 
буде сприяти зменшенню величини розцентру-
вання. Якщо замінити підвішування ТР до рами 
візка еластичною опорою, то за умови, що  
Zp = 0, величина розцентрування майже не за-
лежить від бази підвішування тягового редук-
тора. 
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УДК 629.45 

В. С. ДЖУС, А. Я. КУЛІЧЕНКО (Львівська філія ДІІТу) 

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ БЕЗПЕЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ БУФЕРНИХ 
ЕЛЕМЕНТІВ ЗАЛІЗНИЧНИХ ВАГОНІВ ПРИ УДАРІ 

В наведеній статті розглянуто математичні вирази вимог безпечної деформації буферних елементів ваго-
нів згідно умови сповільнення руху при ударі із введенням у рівняння сталих величин, залежних від конс-
трукції буферних механізмів та особливостей деформації. 

В приведенной статье рассмотрены математические выражения требований безопасной деформации бу-
ферных элементов вагонов согласно условию замедления движения при ударе с введением в уравнения по-
стоянных величин, зависящих от конструкции буферных механизмов и особенностей деформации. 

In the article presented there are considered the mathematical expressions of requirements to safe deformation of 
buffer elements of wagons according to condition of the motion deceleration by shock with introduction into equa-
tion of constant quantities depending on design of the buffer mechanisms and particularities of deformation. 

Існують явні протиріччя між вимогами інте-
нсивності формування залізничних составів на 
станціях і можливістю забезпечення безпеки та 
збереження в надійному стані засобів транспо-
рту. В першу чергу це стосується питання за-
безпечення швидкості стикування залізничних 
вагонів у состави за умови застереження мож-
ливостей руйнування окремо стикових елемен-
тів та поглинаючих апаратів в цілому. Голо-
вною задачею цієї умови є вирішення питання 
безпечної деформації елементів даних механіз-
мів – поглинання енергії удару без шкідливого 
впливу на конструкцію вагонів, пасажирів та 
вантажу. Така можливість обумовлена достат-
ньою довжиною деформування та належної ди-
наміки процесу (сповільнення при ударі а і 
швидкість його зростання а  не повинні пере-
вищувати допустимих границь, за яких ще мо-
жна запобігти процесу руйнування). Встанови-
ти ці границі є доволі складно: чим більше а , 
тим нижча межа а , і навпаки. Так, наприклад, 
для типових найбільш поширених чотириосьо-
вих вантажних та пасажирських вагонів (в на-
вантаженому стані) максимальна швидкість 
стикування допускається в межах 12...13 
км/год, а у порожньому стані – 15 км/год [1]. 

Початкова швидкість при ударі 0v  зменшу-
ється до нуля протягом тривалості удару tt , яка 
залежить від середньої величини добутку спо-
вільнення при ударі а  на час ( )t a t− ⋅ . Спові-
льнення, початково рівне нулю (рис. 1), зростає 
до maxа  і знову спадає до нуля. На наведеному 
графіку видно, що за одних і тих же значень 

maxа  і а  типова крива 1 розташована нижче 
кривої 2. У першому випадку для запобігання 

аварійних ситуацій допустима швидкість руху 
вагона повинна бути нижчою. По суті графік 
дозволяє виразити проблему найоптимальні-
шим чином: або обмежувати швидкість руху, 
або покращувати конструкцію контактуючих, 
поглинаючих удари, вузлів залізничних вагонів.  

 
Рис. 1. Схема процесу деформування при ударі 

Сповільнення при ударі. До процесу проті-
кання удару відносно часу висувається ряд на-
ступних вимог:  

1) обмежена тривалість по часові від 0  
до tt ;  
2) нульове початкове сповільнення а ;  
3) обмежені значення maxа  та ( / )dа dt ; 
4) низькі ( / )dа dt  за великих величин a ;  

5) велике значення площі 
0

tt

adt∫ , що пред-

ставляє собою початкову швидкість при 
ударі 0v ;  
6) незначна за розмірами повна довжина 
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деформування tx  за даної початкової швид-
кості 0v . 
Всі наведені вимоги можна сформулювати 

за допомогою математичної моделі: 

 na K t= ⋅  
при  0 1n< < , (1) 

де K  та n  – сталі величини, що залежать від 
конструкції буферних механізмів та умов дефо-
рмації. 

Похідна від a  по часові, що виражає швид-
кість зростання прискорення процесу сповіль-
нення, представлена залежностями: 

 1na K n t −= ⋅ ⋅ , (2) 

або 1a n a t−= ⋅ ⋅ . ( 2′ ) 

Співвідношення 0
0

t

v v adt= − ∫  та 
0

t

x vdt= ∫  

дають наступне: 

 1
0 1

n
t

Kv t
n

+= ⋅
+

; (3) 

та  

 

2

0

0

;
2
1 ;
2
2 .
1

n
t t

t t

t
t

Kx t
n
nx v t
n

xnt
n v

+ ⎫
= ⋅ ⎪+ ⎪

+ ⎪= ⋅ ⋅ ⎬+ ⎪
⎪+

= ⋅ ⎪+ ⎭

 (4) 

Таким чином, при заданому відношенні 
0( / )tx v  значення tt  залежить від вибору сталої 

величини умови деформації n . Оскільки 
0 1n< < , значення часу tt  обмежене наступни-
ми границями: 

0 0

21,5 t t
t

x xt
v v

< < . 

Згідно математичної моделі (1), сповільнен-
ня при ударі a  досягає свого максимуму при 

tt t=  так що n
ta K t= ⋅ . Із рівняння (2) отримує-

мо, що 1n
ta K n t −= ⋅ ⋅  при tt t= , і згідно виразу 

(4) отримуємо: 
 

  
22
0

max
( 1)

2 t

vna
n x
+

= ⋅
+

;  (5) 

 

 
33
0

2 2
( 1)
( 2)t

t

vna n
n x
+

= ⋅ ⋅
+

. (6) 

Коефіцієнт і показник деформації. Важли-
ве поняття коефіцієнта деформації СD  стико-
вих елементів залізничних вагонів вводиться в 
математичну модель наступним чином: 

 t
C

t

xD
t

= , м/с. (7) 

Якщо деформація описується рівнянням (1) 
за умови 0 1n< < , то СD  змінюється від (1/2) 
до (2/3) можливої швидкості руху вагона при 
ударі.  

Показник деформації FD  встановлюється 
згідно відношення: 

 
0

t
F

xD
v

= , с (8) 

і становить від (1/2) до (2/3) повного часу де-
формації. Згідно виразу (4), отримуємо: 

 1

2
n

C t
KD t

n
+= ⋅

+
; (9) 

 

0

0

1 ;
2
1 ;
2

.

C

F t

C

F t

nD v
n
nD t
n

D v
D t

⎫+
= ⋅ ⎪+ ⎪

+ ⎪= ⋅ ⎬+ ⎪
⎪

= ⎪
⎭

 (10) 

При сталому показнику деформації FD  із 
зменшенням n  зростає tt  і тому при заданих 
значеннях 0v  та tx  зменшується коефіцієнт де-
формації СD . Цей взаємозв’язок відіграє доволі 
важливу роль у процесі деформації. Із рівно-
стей (3) і (4) визначаємо: 

 

1
0

0

0

0

( 1)( 1) ;
( 2)

2 ,

n

t

t t

t t

n vK n v
n x

x v tn
v t x

+ ⎫⎡ ⎤+ ⋅ ⎪= + ⋅ ⎢ ⎥+ ⋅ ⎪⎣ ⎦ ⎬
− ⋅ ⎪= ⎪⋅ − ⎭

 (11) 

або 

 

1

1

0

0

1( 2) ;
2

2 .

n
C

n
F

C

C

DnK n
n D

D vn
v D

+

+

⎫+⎛ ⎞= + ⋅ ⋅ ⎪⎜ ⎟+ ⎪⎝ ⎠
⎬

− ⎪= ⎪− ⎭

 (12) 
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Таким чином, приймаючи сталі величини 
K  та n , що залежать від конструкції буферних 
механізмів і умов деформації, можна встанови-
ти параметри деформації ще на етапі проекту-
вання (за заданої швидкості 0v ). Границі для 
коефіцієнту K  обмежуються наступними зна-
ченнями: 

2 3
0 0

20,5 0,89 ,
t t

v vK
x x
< <  

або  

 21,33C C

F F

D DK
D D

< < . 

Звідси видно, що ці границі дуже залежать 
від коефіцієнта n . Рівність (5) можна записати 
у вигляді 

 max 2( 1) .C

F

Da n
D

= +  (13) 

Максимальні значення сповільнення maxa  
обмежені в інтервалі: 

 max
0 1

2C C

F Fn n

D Da
D D

= =

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
< < ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
. 

В свою чергу, рівності (6) та (10) дають ви-
раз 

 
2

2
( 1)

2
C

t
F

Dna n
n D
+

= ⋅ ⋅
+

. (14) 

Динаміка деформування. Процес удару 
описується наступними, залежними від часу t , 
параметрами: a , v , x  та g  ( g – прискорення 
сили тяжіння). Для отримання загального уяв-
лення про динаміку деформування в моделі 

na K t= ⋅  вводимо безрозмірні змінні величини, 
які приймаємо: T , A , W та Z  – де відповідно 
безрозмірні величини часу, сповільнення, 
швидкості та довжини деформування, які ви-
ражаються залежностями: 

        
t

tT
t

= ;   aA
g

= ;   
0

vW
v

= ;   
t

xZ
x

= . 

Для A  матимемо: 

 n
АА К Т= ⋅ , (15) 

де 
22
01 ( 1)

2A
t

vnK
g n x

+
= ⋅ ⋅

+
, 

або            1 ( 1) C
A

F

DK n
g D

= ⋅ + ⋅ , 

а також 

 

1;

,

n
A

dA K n T
dT
dA n A
dT T

− ⎫= ⋅ ⋅ ⎪⎪
⎬⋅ ⎪=
⎪⎭

 (16) 

 1

t

dA n A
dT t T

⋅
= ⋅ . (17) 

Звідси одержуємо    1

t

dA dA
dt t dT

=  

або                 01
2 t

vdA n dA
dt n x dT

+
= ⋅

+
, 

а також 1 1
2 F

dA n dA
dt n D dT

+
= ⋅

+
. 

За умови, що 1Т =  ( )tt t=  на кінцевому 
етапі деформування, отримуємо: 
 

( ) 1 ;АТА К
=
=  

 
1

;A
T

dA n K
dT =

⎛ ⎞ = ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

  

1

1
A

T

dA n K
dT n=

⎛ ⎞ = ⋅ ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

 
Згідно виразу (3) одержане наступне визна-

чення:  

 11 nW T += − , (18) 

а із рівняння (4) 

 1
1

WZ T
n

⎛ ⎞= ⋅ +⎜ ⎟+⎝ ⎠
. (19) 

На рис. 2 наведені криві залежності W  i Z  
від часу T , звідки видно, що показник W зале-
жить від n більше, ніж змінна величина Z . 

Висновок 

Механізми вагонних стикових елементів 
(буферів), сконструйовані згідно вимог надій-
ності та гарантування безпеки при сприйнятті 
удару при стикуванні із швидкістю 0v , повинні 
сприймати значну деформацію tx , причому ха-
рактер процесу по часові та його динамічні ха-
рактеристики повинні забезпечувати захист при 
граничних рівнях a  та a . При невисокому a  
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допускаються більш високі значення a . Запро-
понована математична модель в загальному за-
довольняє вимогам до процесу деформування. 
При заданих tx  і 0v  значення K  і tt  залежать 

лише від n . Із збільшенням n  значення tt  зрос-
тає, а maxa  зменшується. Спадає також і a  на 
більшій частині інтервалу деформування (за 
винятком його короткого початкового відрізку).  

 
 

Рис. 2. Графік залежності безрозмірної швидкості W  та безрозмірної довжини Z  від часу T  

Запропонована авторами математична мо-
дель na K t= ⋅  має наступні якості у практич-
ному застосуванні: 

- дає краще уявлення про безпечні дефор-
мації під час удару і може бути використана 
при конструюванні засобів залізничного транс-
порту; 

- підкреслює важливість різних факторів, 
які визначають динаміку деформації, включаю-
чи зміни величин a і a та збільшення часу де-
формації tt  за заданої довжини шляху дефор-
мування tx ; 

- може бути використана при розробці ре-
комендацій процесу виготовлення залізничних 
вагонів та обмежень у швидкості при форму-
ванні составів. 
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УДК 629.4:027.3 

С. В. МЯМЛИН, В. В. ЖИЖКО (ДИИТ), В. И. ПРИХОДЬКО, О. А. ШКАБРОВ (КВСЗ, 
Кременчуг) 

ОЦЕНКА ПРОЧНОСТНЫХ И ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
РЕССОРНОГО ПОДВЕШИВАНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ТЕЛЕЖЕК 

У статті наведено результати розрахунків з визначення міцнісних характеристик пружин ресорного під-
вішування візків пасажирських вагонів та їх динамічних характеристик з урахуванням вимог нормативної 
документації.  

В статье представлены результаты расчетов по определению прочностных характеристик пружин рес-
сорного подвешивания тележек пассажирских вагонов и их динамических характеристик с учетом требова-
ний нормативной документации. 

In the paper the results of calculations on determination of strength features of springs in the spring suspension 
of passenger coach bogies and their dynamic characteristics with the account of requirements of normative docu-
mentation are presented. 

При проектировании новых конструкций 
подвижного состава, как правило, вначале про-
изводится оценка основных характеристик эле-
ментов и узлов. Одним из основных узлов те-
лежек пассажирских вагонов является рессор-
ное подвешивание, которое состоит из двух 
комплектов – центрального и буксового. Осо-
бенно важно оценить прочностные и динамиче-
ские характеристики рессорного подвешива-
ния, т.к. именно от этих характеристик зависит 
надежность работы ходовых частей и динами-
ческие качества вагона в целом.  

В соответствии с действующей норматив-
ной документацией [1], необходимо выполнить 
оценку новой конструкции рессорного подве-
шивания тележки в обязательном порядке. 

Настоящий расчет рессорного подвешива-
ния выполнен с целью определения жесткости, 
прогиба и напряженного состояния пружин 
рессорного подвешивания тележки модели  
68-7007 при нагрузке от колесной пары на 
рельсы 161,865 кН согласно требованиям 
«Норм» [1]. 

Расчет выполнен по I и III расчетному ре-
жиму. 

По I расчетному режиму рассматривается 
относительно редкое сочетание экстремальных 
нагрузок. Основное требование при расчете на 
прочность по этому режиму – не допустить по-
явления остаточных деформаций (поврежде-
ний) в узле или детали. 

Допускаемые напряжения по этому режиму 
выбираются близкими к пределу текучести или 
пределу прочности материала с учетом харак-
тера нагрузки (квазистатическая, ударная  
и т. п.) и свойств материала. 

В эксплуатации I режиму расчета соответст-
вует для пассажирских вагонов – аварийное 

соударение при маневрах, или столкновение 
вагонов в нештатных ситуациях, а также ава-
рийный рывок (толчок) вагона при следовании 
в грузовом поезде [1]. 

По III расчетному режиму рассматривается 
относительно частое возможное сочетание 
умеренных по величине нагрузок, характерное 
для нормальной работы вагона в движущемся 
поезде. Основное требование при расчете по 
этому режиму – не допустить усталостного 
разрушения узла или детали. 

Допускаемые напряжения по этому режиму 
выбираются исходя из пределов выносливости 
материала с учетом совместного действия ква-
зистатических, вибрационных и ударных на-
грузок, влияния коррозии и т.п. 

В условиях эксплуатации III режиму расчета 
соответствуют случаи движения вагона в со-
ставе поезда по прямым и кривым участкам 
пути и стрелочным переводам с допускаемой 
скоростью вплоть до конструкционной при пе-
риодических служебных регулировочных тор-
можениях, периодических умеренных рывках и 
толчках, штатной работе механизмов и узлов 
вагона [1]. 

Далее выполним нормативные расчеты для 
центрального и буксового подвешивания те-
лежки модели 68-7007 [8, 9]. При этом исполь-
зовались конструкции пассажирских вагонов 
модели 61-779, в основу которых положены 
технические решения в соответствии с [3 – 6]. 

Вначале рассмотрим центральное рессорное 
подвешивание.  

Расчет по I режиму центрального подвеши-
вания и полученные данные приведены в  
табл. 1. 
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Таблица  1  

Расчет пружин центрального подвешивания по I режиму 

Формула Наименование Расчетные данные 

Определение статической нагрузки на одну пружину 

( )бр тел
ст

981m m
P

k n

− ⋅
=

⋅
 

   mбр = 66 т – масса брутто вагона; 
   mтел = 13,2 т – масса тележек; 
   k = 2 – количество тележек; 
   nт = 4 – число пружин в одной тележке  

64745 кН 

Характеристики пружин 

 
   d = 0,043 м – диаметр прутка; 
   D = 0,252 м – средний диаметр пружины; 
   n = 8,6 – число рабочих витков 

 

( )сж 1 0,003Н d n= ⋅ + +  Высота пружины в сжатом состоянии 0,416 м 

4

в 38
G d

С
D n
⋅ ⋅Ψ

=
⋅ ⋅

 

Вертикальная жесткость цилиндрической 
пружины сжатия: 
   G = 8·104 МПа – модуль сдвига;  
   Ψ – коэффициент, Ψ ≈ cos2α, где α = 3,76° – 
угол подъема винтовой линии нагруженной 
пружины 

245,254 кН 

и
D

С
d

=  Индекс центральной пружины 5,86 

ст
ст

в

Р
f

С
=  Величина прогиба под статической нагруз-

кой 0,264 м 

p стf K f= ⋅  Наибольший полный расчетный прогиб 0,392 м 

св сж pН Н f= +  Высота пружины в свободном состоянии 0,812 м 

Напряжения в пружине от вертикальной нагрузки 

р
в 3

8 Р D

d

⋅ ⋅ ⋅ ξ
τ =

π ⋅
 

Расчет на прочность пружины центрально-
го рессорного подвешивания от вертикальной 
нагрузки: 

 

р в pР С f= ⋅  

Вертикальная расчетная сила: 
   Св = 245,254 кН/м - вертикальная жесткость 
пружины; 
   fр = 0,396 м - полный расчетный прогиб пру-
жины 

97,121 кН 

2
и и

1,250 0,875
1

С С
ξ = + +  Поправочный коэффициент 1,239 

вτ  Напряжения в пружине 971 МПа 

τ < [τ] = 1133 МПа – допускаемые напряжения для материала пружины (сталь 65С2ВА) 
τв = 971 МПа – расчетные напряжения в пружине 

 

В результате выполнения расчетов на проч-
ность пружин по I режиму получен вывод о 
том, что условие прочности выполняется. 

Далее проведем расчет центрального рес-
сорного подвешивания по III режиму. 

Вертикальная расчетная сила, определяемая 
для III режима на одновременное действие 
приходящихся на пружину частей сил тяжести 
брутто вагона по п. 2.2.3, вертикальной дина-
мической нагрузки по п. 2.2.3 и вертикальной 

добавки от действия 50 % боковой силы по  
п. 2.3.2. [1]. 

Расчет по III режиму центрального подве-
шивания и полученные данные приведены в 
табл. 2. 

В результате выполнения расчетов на проч-
ность пружин по III режиму получен вывод о 
том, что условие прочности выполняется. 

Выполним расчет пружин центрального 
рессорного подвешивания на устойчивость.
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Таблица  2  

Расчет пружин центрального подвешивания по III режиму 

Формула Наименование Расчетные данные 
1 2 3 

Определение нагрузки, действующей на одну пружину 

ст дин бок0,5 / 4Р Р РР + +=     Рст = 64,746 кН – статическая нагрузка на 
одну пружину  

Рдин  = Рст ·Кдв 
Вертикальная динамическая нагрузка на 

пружину 12,3 кН 

Рбок  = 0,1·Рст 
Часть боковой силы, приходящейся на од-

ну пружину 6,475 кН 

( )
дв

дв
дв

4 1
ln

1
К

К
Р К

=
β π −

 

Коэффициент вертикальной динамики: 
   β – параметр распределения, для пассажир-
ских вагонов при существующих условиях 
эксплуатации β = 1; 
   Р(Кдв) = 0,97 – доверительная вероятность, 
при расчете на прочность по допускаемым 
напряжениям 

0,19 

4
дв

ст

15
3,6 10

v
К а b

f
− ⋅

= + ⋅ ⋅ ⋅  

Среднее вероятное значение коэффициента 
вертикальной динамики: 
   а – коэффициент, равный для элементов ку-
зова 0,05; 
   v = 44,44 м/с – расчетная скорость движения; 
   fст = 0,0479 м – статический прогиб рессор-
ного подвешивания 

0,09 

2
2
n

b
n
+

=
⋅

 Коэффициент, учитывающий влияние чис-
ла осей n в тележке 1 

III ст дин бок / 2Р Р Р Р= + +  Нагрузка, приходящаяся на пружину 83,523 кН 

Напряжения в пружине от вертикальной нагрузки 

р
в 3

8 Р D

d

⋅ ⋅ ⋅ ξ
τ =

π ⋅
 

Расчет на прочность пружины от верти-
кальной нагрузки: 
   Рр – вертикальная расчетная сила 

 

2
и и

1, 250 0,875
1

С С
ξ = + +  Поправочный коэффициент 1,239 

вτ  Напряжения в пружине 835 МПа 

Определение горизонтальной жесткости пружины 

( )

4

г 2 2

3
8 2 3

Ed
С

Dn H D
=

+ µ +⎡ ⎤⎣ ⎦
 

Горизонтальная жесткость цилиндриче-
ской пружины при одновременном действии 
на нее горизонтальной и вертикальной сил: 
   Е = 2,1·1011 Па – модуль упругости материа-
ла пружины; 
   µ = 0,3 – коэффициент Пуассона для мате-
риала пружины 

 

св pH H d f= − −  Высота пружины под вертикальной на-
грузкой 0,43 м 

гС  Горизонтальная жесткость пружины 201,743 Н/м 

г 3

5
tg

2
Т x H

x d
⋅ ⋅′τ = ⋅ ξ ⋅
⋅

 

Цилиндрическая винтовая пружина от го-
ризонтальной силы: 
   Т – расчетная горизонтальная сила, дейст-
вующая на пружину; определяется как часть 
50 % боковой силы вагона по п. 2.3.2, прихо-
дящаяся на одну пружину; 
   Н – высота пружины под вертикальной на-
грузкой 
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Таблица  2  (окончание)  

Расчет пружин центрального подвешивания по III режиму 

1 2 3 

Напряжения в пружинах от горизонтальной нагрузки 

2
и и

0,63 0,35
1

С С
′ξ = + +  Поправочный коэффициент  1,118 

( )бр тел0,1 9,81

4

т т
Т

⋅ − ⋅
=  

Расчетная боковая сила, действующая на 
одну пружину: 
   mбр = 66 т – масса брутто вагона; 
   mтел  = 13,2 т – масса тележек;  
   nт = 4 – число пружин на одной тележке 

6,475 кН 

г

Т
С

δ =  Горизонтальный прогиб пружины 0,032 м 

tg
H
Dn

α =
π

 Угол подъема винтовой линии нагружен-
ной пружины 0,0632 рад 

4

64
d

I
π

=  Момент инерции прутка при изгибе 1,67·10-7 м4 

22 cos
2sin
+ µ α

η =
α

 Коэффициент η 18,199 

EI
B =

η
 Коэффициент В 1927,03 м2 

2

8 tgEI
S

D
⋅ α

=  Коэффициент S 2,79·105 Н 

p

p1

P
X

P
B

S

=
−

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 
Коэффициент X 7,87 1/м 

гτ  Напряжения в пружине от горизонтальной 
нагрузки -475 МПа 

в гτ = τ + τ  Суммарные напряжения в пружине цен-
трального подвешивания по III режиму 360 МПа 

τ < [τ] = 1133 МПа - суммарные допускаемые напряжения для материала пружины (сталь 65С2ВА) 
τв = 360 МПа – суммарные расчетные напряжения в пружине 

 

Для обеспечения устойчивости пружин 
круглого сечения, работающих на сжатие, от-
ношение высоты ненагруженной пружины Нс к 
ее диаметру D должно быть меньше критиче-
ского значения, определяемого формулой: 

с

крит

12
1 ,11
1

Н
D

−
+µ⎛ ⎞ = η⋅⎜ ⎟

⎝ ⎠ −
+µ

 

где η = 4π2 – коэффициент, зависящий от харак-
тера закрепления торцевых витков пружины 
(оба торца жестко закреплены);  
      µ = 0,3 – коэффициент Пуассона. 

c

крит

12
1 0,339,48 5,24;11
1 0,3

H
D

−
⎛ ⎞ += ⋅ =⎜ ⎟
⎝ ⎠ +

+

 

с c

крит

0,812 3,22 5,24
0,252

Н H
D D

⎛ ⎞ ⎛ ⎞= = ≤ =⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

. 

В результате выполнения расчетов на ус-
тойчивость пружин получен вывод о том, что 
условие устойчивости выполняется. 

С учетом технологических неточностей из-
готовления и сложного характера эксплуатаци-
онной нагруженности пружин рессорного под-
вешивания вагонов следует предусматривать 
при проектировании достаточный запас устой-
чивости пружин. 
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В связи с этим рекомендуется принимать:   
– при жестком закреплении опорных щит-

ков (обычное опирание на жесткое основание): 

3,5cH
D

⎛ ⎞ ≤⎜ ⎟
⎝ ⎠

; 

0,812 3,22 3,5
0,252

cH
D

⎛ ⎞ = = ≤⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

В этом случае также условие устойчивости 
выполняется.  

Рассмотрим прочность и устойчивость пру-
жин буксового подвешивания по I и III режиму. 

Расчет по I режиму буксового подвешива-
ния и полученные данные приведены в табл. 3. 

Таблица  3  

Расчет пружин буксового подвешивания по I режиму 

Формула Наименование Расчетные данные 

1 2 3 

Характеристики пружин 
Пружина наружная 

    d = 0,036 м – диаметр прутка; 
   D = 0,216 м – средний диаметр пружины; 
   n = 4,81 – число рабочих витков 

 

( )сж 1 0,003Н d n= ⋅ + +  Высота пружины в сжатом состоянии 0,2122 м 
4

в.н 38
G d

C
D n
⋅

=
⋅ ⋅

 
Вертикальная жесткость цилиндрической 

пружины сжатия: 
   G = 8·104 МПа – модуль сдвига 

346,497 кН/м 

ин.н.
D

С
d

=  Индекс наружной пружины 6 

Пружина внутренняя 

    d = 0,025 м – диаметр прутка; 
   D = 0,150 м – средний диаметр пружинь; 
   n = 6,92 – число рабочих витков 

 

( )сж 1 0,003H d n= ⋅ + −  Высота пружины в сжатом состоянии 0,201 м 
4

в.вн 38
G d

С
D n
⋅

=
⋅ ⋅

 
Вертикальная жесткость цилиндрической 

пружины сжатия: 
   G = 8·104 МПа – модуль сдвига 

167,245 кН/м 

ин.вн.
D

С
d

=  Индекс внутренней пружины 6 

в в.н. в.вн.С С С= +  Вертикальная жесткость двойной пружины 513,742 кН/м 

букс. в4С С= ⋅  Вертикальная жесткость буксового подве-
шивания 2054,968 кН/м 

( )бр небр.
ст

букс.

9,81т т
f

k С

− ⋅
=

⋅
 

Величина прогиба буксового подвешива-
ния под статической нагрузкой: 
   mбр = 66 т – масса брутто вагона; 
   mнeo6p.=7 т – масса необресоренных частей 
тележек;  
   k = 2 – количество тележек 

0,141 м 

p стf f k= ⋅  Наибольший полный расчетный прогиб 0,2157 м 
наружной 

0,428 м 
св сж pН Н f= +  Высота пружины в свободном состоянии внутренней 

0,417 м 
Напряжения в пружинах от вертикальной нагрузки 

p
в.нар. 3

8 P D

d

⋅ ⋅ ξ
τ =

π ⋅
 Расчет на прочность наружной пружины от 

вертикальной нагрузки:  

p в.нар. pP C f= ⋅  Вертикальная расчетная сила 74,739 кН 
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Таблица  3  (окончание)  

Расчет пружин буксового подвешивания по I режиму 

1 2 3 

2
и и

1, 250 0,875
1

С С
ξ = + +  Поправочный коэффициент 1,233 

в.нар.τ  Напряжения в наружной пружине 1086 МПа 
τ < [τ] = 1133 МПа – допускаемые напряжения для материала пружины (сталь 65С2ВА) 
τв = 1086 МПа – расчетные напряжения в наружной пружине 
  
В результате выполнения расчетов на прочность пружин по I режиму получен вывод о том, что 

условие прочности выполняется. 
 

p
в.вн. 3

8 P D

d

⋅ ⋅ ⋅ ξ
τ =

π ⋅
 Расчет на прочность внутренней пружины 

от вертикальной нагрузки  

р в.вн. pР С f= ⋅  Вертикальная расчетная сила 36,075 кН 

2
и и

1, 250 0,875
1

С С
ξ = + +  Поправочный коэффициент 1,233 

в.вн.τ  Напряжения во внутренней пружине 1087 МПа 
τ < [τ] = 1133 МПа – допускаемые напряжения для материала пружины (сталь 65С2ВА) 
τв = 1087 МПа – расчетные напряжения во внутренней пружине 
 
В этом случае также условие прочности выполняется.  

 

Выполним расчет пружин буксового подве-
шивания по III режиму. 

В тележке модели 68-7007 связь между бук-
сой и рамой тележки осуществляется поводком, 
поэтому пружины буксового подвешивания не 
воспринимают боковую силу, и расчет пружин 
по III режиму выполняется только от верти-
кальной нагрузки. 

Вертикальная расчетная сила,  определяемая  

для III режима на одновременное действие 
приходящихся на пружину частей сил тяжести 
брутто вагона по п. 2.2.3, вертикальной дина-
мической нагрузки по п. 2.2.3 и вертикальной 
добавки от действия 50 % боковой силы по  
п. 2.3.2 [1]. 

Расчет по III режиму буксового подвешива-
ния и полученные данные приведены в табл. 4. 

 

Таблица  4  

Расчет пружин буксового подвешивания по III режиму 

Формула Наименование Расчетные данные 

1 2 3 

Определение нагрузки, действующей на двухрядную пружину 

ст дин бок0,5 / 4Р Р Р Р= + +     Рбок (0,1·Рст)/(2 х 4) – часть боковой силы, 
приходящейся на двухрядную пружину   

( )бр необр.
ст

9,81т т
Р

n k

− ⋅
=

⋅
 

Статическая нагрузка на двухрядную 
пружину: 
   k = 2 – число тележек; 
   nт = 4 – число комплектов пружин в буксо-
вом подвешивании 

72,349 кН 

Рдин  = Рст·Кдв 
Вертикальная динамическая нагрузка на 

двухрядную пружину 11,648 кН 

Рбок  = 0,1·Рст 
Часть боковой силы, приходящейся на 

двухрядную пружину 7,235 кН 
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Таблица  4  (продолжение )  

Расчет пружин буксового подвешивания по III режиму 

1 2 3 

( )
дв

дв
дв

4 1
ln

1
К

К
P K

=
β π −

 

Коэффициент вертикальной динамики: 
   двK  – среднее вероятное значение коэффи-
циента вертикальной динамики; 
   β – параметр распределения, для пассажир-
ских вагонов при существующих условиях 
эксплуатации β = 1; 
   Р(Кдв) = 0,97 – доверительная вероятность, 
при расчете на прочность по допускаемым 
напряжениям 

0,161 

4
дв

cт

15
3,6 10

v
К a b

f
− ⋅

= + ⋅ ⋅ ⋅  

Среднее вероятное значение коэффици-
ента вертикальной динамики: 

а – коэффициент, равный для элементов 
кузова 0,05; 
     v = 44,44 м/с – расчетная скорость движе-
ния 

0,076 

fст  = fст.центр. + fст.букс. 
Статический прогиб рессорного подве-

шивания 0,405 м 

2
2
n

b
n
+

=
⋅

 Коэффициент, учитывающий влияние 
числа осей n в тележке 1 

III ст дин бок / 2Р Р Р Р= + +  Нагрузка, приходящаяся на двухрядную 
пружину 91,232 кН 

III
III

в

P
f

C
=  

Прогиб двухрядной пружины от нагрузки 
РIII: 
   Св = 513,742 кН/м – вертикальная жест-
кость двухрядной пружины 

0,178 м 

Напряжения в пружинах от вертикальной нагрузки 

р
в.нар. 3

8 Р D

d

⋅ ⋅ ⋅ ξ
τ =

π ⋅
 Расчет на прочность наружной пружины 

от вертикальной нагрузки:  

р в.нар. pР С f= ⋅  
Вертикальная расчетная сила: 

   fp  = 0,178 м – прогиб двухрядной пружины 
от нагрузки РIII 

61,676 кН 

2
и и

1, 250 0,875
1

С С
ξ = + +  Поправочный коэффициент 1,233 

в.нар.τ  Напряжения в наружной пружине 897 МПа 
τ < [τ] = 906 МПа – допускаемые напряжения для материала пружины (сталь 65С2ВА) 
τв = 897 МПа – расчетные напряжения в пружине 
        В результате выполнения расчетов на прочность пружин по III режиму получен вывод о том, 

что условие прочности выполняется. 
 

р
в.вн. 3

8 Р D

d

⋅ ⋅ ⋅ ξ
τ =

π ⋅
 Расчет на прочность внутренней пружи-

ны от вертикальной нагрузки  

р в.вн. pР С f= ⋅  
Вертикальная расчетная сила: 

   fp = 0,178 м - прогиб двухрядной пружины 
от нагрузки PШ 

29,770 кН 

2
и и

1, 250 0,875
1

С С
ξ = + +  Поправочный коэффициент 1,233 

в.вн.τ  Напряжения вo внутренней пружине 897 МПа 
τ < [τ] = 906 МПа – допускаемые напряжения для материала пружины (сталь 65С2ВА) 
τв = 897 МПа – расчетные напряжения в пружине 
        В этом случае также условие прочности выполняется. 
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Таблица  4  (окончание)  

Расчет пружин буксового подвешивания по III режиму 

1 2 3 

Определение горизонтальной жесткости рессорного подвешивания 

( )

4

г 2 2

3
8 2 3

Ed
С

Dn H D
=

+ µ +⎡ ⎤⎣ ⎦
 

Горизонтальная жесткость цилиндриче-
ской пружины при одновременном действии 
на нее горизонтальной и вертикальной сил: 
   Е= 2,1·1011 Па – модуль упругости мате-
риала пружины;  
   µ = 0,3 – коэффициент Пуассона для мате-
риала пружины 

 

св pН Н d f= − −  Высота наружной пружины под верти-
кальной нагрузкой 0,177 м 

( )

4

г.нар. 2 2

3
8 2 3

Ed
С

Dn H D
=

+ µ +⎡ ⎤⎣ ⎦
 Горизонтальная жесткость наружной 

пружины 600,518 кН/м 

св pН Н d f= − −  Высота внутренней пружины под верти-
кальной нагрузкой 0,176 м 

( )

4

г.вн. 2 2

3
8 2 3

Ed
С

Dn H D
=

+ µ +⎡ ⎤⎣ ⎦
 Горизонтальная жесткость внутренней 

пружины 213,598 кН/м 

г г.нар. г.вн.С С С= +  Горизонтальная жесткость двойной пру-
жины 

814, 116 
кН/м 

 
 

Произведен расчет пружин буксового под-
вешивания на устойчивость. 

Для обеспечения устойчивости пружин 
круглого сечения, работающих на сжатие, от-
ношение высоты ненагруженной пружины Нс к 
ее диаметру D должно быть меньше критиче-
ского значения, определяемого формулой: 

с

крит

12
1 ,11
1

Н
D

−
+µ⎛ ⎞ = η⋅⎜ ⎟

⎝ ⎠ +
+µ

 

где η = 4π2 – коэффициент, зависящий от харак-
тера закрепления торцевых витков пружины 
(оба торца жестко закреплены);  

 µ = 0,3 – коэффициент Пуассона. 

c

крит

12
1 0,339,48 5,24.11
1 0,3

H
D

−
⎛ ⎞ += ⋅ =⎜ ⎟
⎝ ⎠ +

+

 

– наружная пружина: 

с с

крит

0,428 1,981 5,24
0,216

Н Н
D D

⎛ ⎞ ⎛ ⎞= = < =⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

; 

– внутренняя пружина: 

с с

крит

0,417 2,78 5,24
0,150

Н Н
D D

⎛ ⎞ ⎛ ⎞= = ≤ =⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

. 

В результате выполнения расчетов на ус-
тойчивость пружин получен вывод о том, что 
условие устойчивости выполняется. 

С учетом технологических неточностей из-
готовления и сложного характера эксплуатаци-
онной нагруженности пружин рессорного под-
вешивания вагонов следует предусматривать 
при проектировании достаточный запас устой-
чивости пружин. 

В связи с этим рекомендуется принимать: 
– при жестком закреплении опорных щитков 
(обычное опирание на жесткое основание): 

с 3,5Н
D

⎛ ⎞ ≤⎜ ⎟
⎝ ⎠

; 

– наружная пружина 

с 0,428 1,981 3,5
0,216

Н
D

⎛ ⎞ = = ≤⎜ ⎟
⎝ ⎠

; 

– внутренняя пружина 

с 0,417 2,78 3,5
0,150

Н
D

⎛ ⎞ = = ≤⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

В этом случае условие устойчивости также 
выполняется.  

Далее оценим динамические показатели. 
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Расчет динамических показателей рамы те-
лежки производится для пассажирского вагона 
модели 61-779. 

Коэффициент вертикальной динамики kдв 
рассматривается п. 2.2.3. [1] как случайная 
функция с вероятностным распределением ви-
да: 

( )
2

2дв
дв 2

дв

1 ехр .
4

k
P k

k
⎛ ⎞π

= − − ⋅ ⋅β⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Коэффициент kдв определяется как квантиль 
этой функции при расчетной односторонней 
вероятности Р(kдв) по формуле: 

( )
дв

дв
дв

4 1ln ,
1

k
k

P k
= ⋅

β π −
 

где двk  – среднее вероятное значение коэффи-
циента вертикальной динамики; 

4
дв

ст

153,6 10 ,Vk a b
f

− −
= + ⋅ ⋅ ⋅  

где а – коэффициент, равный для обрессорен-
ных частей тележки 0,1; 

 b – коэффициент, учитывающий влияние 
числа осей n в тележке или группе тележек под 
одним концом экипажа, 

2 2 2 1
2 2 2
nb

n
+ +

= = =
⋅ ⋅

; 

 V – расчетная скорость движения, равная 
160 км/ч (44,44 м/с); 

 fст1 – статический прогиб рессорного под-
вешивания груженого вагона, 0,405 м.  

 fст2 – статический прогиб рессорного под-
вешивания порожнего вагона, 0,374 м. 

 β – параметр распределения, уточняется по 
экспериментальным данным, для груженых и 
порожних пассажирских вагонов при сущест-
вующих условиях эксплуатации β = 1; 

 Р(kдв) – при расчетах на прочность по до-
пускаемым напряжениям принимается равной 
0,97. 

Результаты расчетов коэффициента верти-
кальной динамики сведены в табл. 5.  

В соответствии с п. 3.4.2. [1], значение ко-
эффициента динамики обрессоренной рамы 
тележки:  
– для груженого пассажирского вагона равно 
0,266, что соответствует оценке хода вагона – 
отлично; 
– для порожнего пассажирского вагона равно 
0,27, что также соответствует оценке хода ва-
гона – отлично. 

Таблица  5  

Значения коэффициента вертикальной  
динамики 

Наименование 
Для 

груженого 
вагона 

Для 
порожнего 
вагона 

двk  0,126  0,128 

двk  0,266  0,27 
 

Следующим динамическим показателем, ко-
торый необходимо определить, является боко-
вая (рамная) сила. 

Приближенно боковую (рамную) силу Нр, 
действующую от колесной пары на раму те-
лежки, можно рассматривать как случайную 
величину с функцией распределения вида по  
п. 2.3.1 [1]: 

( )
2

р
р 2

р

1 ехр .
4
Н

Р Н
Н

⎛ ⎞π
= − − ⋅⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

Значение рамной силы Нр определяется как 
квантиль этой функции при расчетной одно-
сторонней вероятности Р(Нр) по формуле: 

( )p p
р

4 1ln ,
1

H H
P Н

=
π −

 

где pH  – среднее вероятное значение рамной 
силы. 

При расчетах на прочность по допускаемым 
напряжениям принимается Р(Нр) = 0,97. 

Среднее вероятное значение рамной силы 
определяется по формуле: 

( )p 0 5 ,H P b V= ⋅ ⋅δ ⋅ +  

где Ро – расчетная статическая осевая нагрузка:  
– порожний вагон Ро = 151,565 кН; 
– груженый вагон Ро = 161,865 кН; 
b – коэффициент, учитывающий влияние 

числа осей n в тележке или группе тележек под 
одним концом экипажа, 

2 2 2 1,
2 2 2
nb

n
+ +

= = =
⋅ ⋅

 

δ – коэффициент, учитывающий тип ходо-
вых частей вагона. Принимается как для пасса-
жирских вагонов на тележках с люлькой (т.к. 
горизонтальные жесткости тележек соизмери-
мы) δ = 0,0015; 

V – расчетная скорость движения, равная 
160 км/ч (44,44 м/с). 

Полученные расчетные значения рамных 
сил приведены в табл. 6. 
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Таблица  6  

Значения рамных сил 

Наименование 
Для 

груженого 
вагона 

Для 
порожнего 
вагона 

pH  12,004 кН 11,24 кН 

Нр 25,64 кН 23,75 кН 

Р0 – рамная сила  

в долях p

0

H

P
 0,157 0,157 

 

В соответствии с п. 3.4.2 [1], значение рам-
ной силы в долях Ро для обрессоренной рамы 
тележки равно:  

– для груженого вагона – 0,157, что соответ-
ствует оценке качества хода – хорошо,  

– для порожнего вагона – 0,157, что также 
соответствует оценке качества хода – хорошо. 

В некоторых научных работах перед прове-
дением теоретических исследований динамиче-
ских качеств пассажирских вагонов были также 
выполнены расчеты по оценке характеристик 
центрального и буксового рессорного подве-
шивания [2, 7, 10].  

Таким образом, выполнены расчеты по оп-
ределению прочностных характеристик пружин 
центрального и буксового рессорного подве-
шивания тележек при использовании их под 
пассажирскими вагонами модели 61-779 и со-
ответствующих динамических показателей. 
При этом определено, что конструкционный 
коэффициент запаса прогиба центрального и 
буксового подвешивания, прочность пружин 
центрального и буксового подвешивания, ди-
намические показатели тележки удовлетворяют 
требованиям нормативной документации.  
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УДК 629.463.027.2.001.18 

С. В. МЯМЛІН, А. С. МАЦЮК (ДІІТ) 

ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ КОНСТРУКЦІЇ ДВОВІСНОГО ВІЗКА 
ВАНТАЖНОГО ВАГОНА 

Математичні методи обчислення та аналіз патентного фонду дають можливість оцінки тенденцій розви-
тку об’єкта техніки. Користуючись цими методами, визначені напрямки розвитку двовісного візка вантаж-
ного вагона, зокрема, перспективні та напрямки, які вичерпали свій потенціал. 

Математические методы вычисления и анализ патентного фонда предоставляют возможность оценки те-
нденций развития объекта техники. Пользуясь этими методами, определены направления развития двухос-
ной тележки грузового вагона, в частности, перспективные направления и направления, которые исчерпали 
свой потенциал. 

The mathematical methods of calculation and analysis of patent fund enable estimation of progress of technical 
object trends. Using these methods, certain directions of development of biaxial bogie of freight carriage, in particu-
lar promising ones and directions, which exhausted the potential, are determined. 

Питання, які пов’язані з оцінкою рівня й те-
нденцій розвитку техніки, здобувають у цей час 
велике значення, враховуючи також динаміч-
ний розвиток галузі залізничного транспорту. 
Винахідники чи науково-дослідні й інші орга-
нізації при створенні або корінній модернізації 
машин, устаткування й технологічних процесів 
несуть повну відповідальність за реалізацію 
перспективних вимог до їхнього технічного 
рівня і якості [1]. 

Складання прогнозів розвитку науково-
технічного прогресу, визначення найбільш 
ефективних напрямків розвитку техніки стає 
необхідним елементом планування, створення 
й випуску конкурентоспроможної продукції 
високої якості, що перевершує за своїми пара-
метрами кращі світові досягнення. 

Дослідження тенденцій і закономірностей 
розвитку конкретних видів або галузей техніки 
проводяться переважно на основі патентної ін-
формації і являють собою одне із завдань нау-
ково-технічного прогнозування. При цьому під 
прогнозом розвитку досліджуваної галузі розу-
міється визначення напрямків, які будуть мати 
переважний розвиток у прогнозному пері- 
оді [1]. 

Основними факторами, що визначають ос-
новні етапи його проведення, є наступні харак-
теристики: 

– формулювання й обґрунтування основної 
мети й завдань патентного прогнозу; 

– визначення періоду прогнозу; 
– вибір методу прогнозування; 
– аналіз патентного фонду; 
– висновки щодо об’єкта прогнозування.  
Основною метою, що ставиться до констру-

кції візка вантажного вагона являється прогно-

зування появи нових технічних рішень більш 
високого рівня в порівнянні з існуючими зраз-
ками на прогнозний період часу та оцінка рівня 
вітчизняних розробок і винахідницької діяль-
ності в Україні в цілому, у порівнянні зі світо-
вим рівнем. 

Відповідно до теорії науково-технічного 
прогнозування, період конкретних прогнозів на 
основі оцінок прикладних науково-технічних 
рішень у загальному випадку становить 5…15 
років. Для систем з відносно стабільними кіль-
кісними і якісними показниками патентування 
вносяться відповідні корективи в середній тер-
мін періоду прогнозу. Таким чином, прогнозу-
вання тенденцій розвитку візка розглядається, 
як прогноз на середньостроковий період, що 
складає 7…10 років [2]. 

Методи прогнозування тісно пов’язані зі 
строком прогнозу. Найбільш використовувани-
ми методами прогнозування при складанні про-
гнозів на основі патентної інформації є методи 
екстраполяції й методи експертних оцінок. В 
конкретному випадку найбільш дієвими є екст-
раполяційні методи, які дозволяють співставля-
ти в кількісних величинах існуючі рівні з перс-
пективою, обробляти масиви патентів більш 30 
одиниць та давати прогнози на прийняті 7…10 
років. 

Застосовуючи методи екстраполяції, про-
гноз розглядають як майбутнє, що є прямим і 
безпосереднім продовженням сьогодення. При 
використанні методів екстраполяції передбача-
ється, що існуючі темпи розвитку характерис-
тик прогнозованого об’єкта збережуться й у 
майбутньому [2]. 

Патентний пошук починається з вибору 
провідних країн у даному напрямку. Доцільно 
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проводити пошук в наступних країнах: США, 
Німеччина, Швеція, Франція, Японія й Росія. 
Також необхідним є пошук в патентних фондах 

України, з урахуванням направлень за часів 
СРСР. Результати наведені на рис. 1. 

 
Рис. 1. Розподіл патентного фонду по країнах 

Лідируюче місце займає Україна, на друго-
му місці Росія, далі СРСР та США. Швеція та 
Японія мають лише по два охоронних докумен-
та, проте рівень розвитку даних країн в галузі 
залізничного транспорту на крок попереду по-
рівняно з Україною, стосовно якої можна ска-
зати наступне: насправді охоронних документів 
повинно бути менше, бо серед 58 приблизно 
30% є патентами-аналогами. Проте Україна все 
одно робить чималий внесок у розвиток конс-
трукції візка, зокрема співробітниками Дніпро-
петровського національного університету залі-
зничного транспорту імені академіка В. Лаза-
ряна було отримано 18 патентів на винаходи в 
даному напрямку. 

Діаграма (рис. 1) дає лише узагальнююче 
поняття про патентування в конкретній країні, а 
більш важливою є класифікація за напрямками 
розвитку конструкції візка. Для цього в першу 
чергу необхідний аналіз загальних, очевидних 
проблем, для вирішення яких може застосову-
ватися досліджуваний вид техніки. Звичайно ці 
очевидні проблеми пов’язані з необхідністю 
усунути наявні негативні явища, що виникають 
у процесі його використання, ліквідувати втра-
ти суспільної праці при виконанні певних  
робіт. 

Аналізуючи  конструкцію  візка  вантажного 
 

вагона, патентні фонди вище згаданих країн 
можна класифікувати у вигляді блок-схеми 
(рис. 2), згідно якої виділяються такі основні 
елементи конструкції візка, які підлягають мо-
дернізації: 

1) підп’ятник; 
2)    ковзун; 
3) букса; 
4) колісна пара; 
5) боковина; 
6) ресорне підвішування; 
7) фрикційний клин. 

Прогнози розвитку галузей техніки, отрима-
ні на основі патентної інформації, дозволяють 
із найбільшим періодом попередження визна-
чити різні екстремальні моменти науково-
технічного розвитку: які не задовольняють но-
вим завданням характеристики техніки та які 
відкривають нові можливості. Вони дають мо-
жливість із великим ступенем вірогідності ви-
значити слабко розвинені, функціонуючі у фо-
рмі вдосконалення вже давно використовувано-
го набору рішень науково-технічні системи. 
Але, що саме головне, вони дозволяють вияви-
ти альтернативи науково-технічним напрямкам, 
що слабко розвиваються, визначивши якісно 
нові шляхи розвитку науково-технічного про-
гресу. 
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Одним з видів статистичних оцінок є визна-
чення вагових коефіцієнтів, що характеризують 
інтенсивність патентування за окремими обра-
ними альтернативними напрямками розробок 
досліджуваної галузі, у даному випадку, в галу-
зі вагонобудування та вагонного господарства. 

Інтенсивність патентування визначається за 
формулою: 

 100%i
i

i

qI
q

= ⋅
∑

, (1) 

де  iq  – загальна кількість охоронних докумен-
тів, що належить і-му напрямку; 

iq∑  – загальна кількість охоронних доку-
ментів у прогнозованій технічній галузі за пері-
од досліджень. 

Далі, для прикладу, наведемо розрахунок 
визначення інтенсивності патентування розвит-
ку конструкції підп’ятника, яка дорівнює: 

1
19 100% 12,3
154

I = ⋅ = %. 

Цей вид коефіцієнтів характеризує в уза-
гальненій формі «популярність» кожного з на-
прямків, але не несе інформації про тенденції 
їхнього розвитку, оскільки при обчисленні цих 
коефіцієнтів не використовуються дані про ро-
зподіл виявлених технічних рішень за часом. 

Для одержання даних про зміну активності 
винахідницької діяльності за досліджуваними 
напрямками у певний період проводиться ана-
ліз динаміки патентування. 

Дослідження динаміки патентування прово-
диться для кожного обраного напрямку та для 
галузі в цілому, а також окремо для кожної із 
країн пошуку. Крім того, динаміка патентуван-
ня визначається окремо для вітчизняних охо-
ронних документів, а також у цілому, за «світо-
вими» даними. 

Визначення кількісних характеристик дина-
міки розвитку досліджуваної галузі проводить-
ся за допомогою обчислення так званих коефі-
цієнтів динамічності [1]. 

Показник динамічності повинен давати кі-
лькісну оцінку швидкості зростання, відобра-
жати основні тенденції розвитку напрямку не-
залежно від абсолютної кількості охоронних 
документів, що відносяться до певного напрям-
ку. 

Вихідні числа, що характеризують динаміку 
патентування, піддані випадковому розкиду. 
Для досліджень і розрахунків реальні статисти-
чні дані апроксимують рівнянням регресії, що у 
напівлогарифмічному масштабі має вигляд лі-
нійної функції. Апроксимація проводиться та-
ким чином, щоб сума квадратів відхилень реа-
льних чисел охоронних документів від апрок-
симуючої функції була б мінімальною. Визна-
чення коефіцієнтів динамічності можна прово-
дити за формулою: 

 д
1

ln
k

i i i
i

K N
=

= ϕ∑ , (2) 

де  i  = 1, 2, 3 …; 
k  – кількість років в досліджуваному пері-

оді; 
iN  – кількість охоронних документів, зафік-

сованих в і-му році; 
iϕ  – коефіцієнт, який залежить від кількості 

років у досліджуваному періоді: 

 
( )2
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−
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( )2

12 1 6 6 20 0,014
20 20 1і
⋅ − − ⋅

ϕ = = −
⋅ −

. 

Результати обчислень коефіцієнта іϕ  наве-
дені нижче в табл. 1. 

Таблиця  1  

Результати обчислень коефіцієнта іϕ  

i  іϕ  i  іϕ  i  іϕ  i  іϕ  i  іϕ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 –0,014 5 –0,008 9 –0,002 13 0,004 17 0,010 

2 –0,013 6 –0,007 10 –0,001 14 0,005 18 0,011 

3 –0,011 7 –0,005 11 0,001 15 0,007 19 0,013 

4 –0,010 8 –0,004 12 0,002 16 0,008 20 0,014 
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Для інших напрямків розраховано за анало-
гією  згідно  формул  (1) – (3).  Результати  об-

числень наведені нижче в табл. 2. 

Таблиця  2  

Розрахунок динаміки розвитку об’єктів 

№№ 
з/п Напрямок конструктивного розвитку вузла (деталі) іІ , % дiK  

1 2 3 4 

1 Розвиток конструкції підп’ятника 12,3 0,0090 

2 Розвиток конструкції ковзуна 16,2 0,1032 

3 Розвиток конструкції букси 11,0 0,0240 

4 Розвиток конструкції колісної пари 14,3 0,0120 

5 Розвиток конструкції боковини 17,5 0,1018 

6 Розвиток конструкції ресорного підвішування 13,0 –0,0305 

7 Розвиток конструкції фрикційного клина 15,7 0,0245 
 

Напрямкам, що найбільш інтенсивно розви-
ваються, відповідає найбільше значення коефі-
цієнта динамічності. Позитивні його значення 
відбивають загальний наростаючий характер 
винахідницької активності, негативні значен- 
ня – її спад. Таким чином, розрахунок коефіці-
єнтів динамічності проводиться для кожного з 
обраних напрямків розвитку досліджуваної га-
лузі й може використовуватися як досить 
об’єктивний фактор оцінки тенденцій розвитку 
конкуруючих напрямків, що забезпечує прове-
дення їхнього порівняння на основі кількісних 
показників [2]. 

Залежність кількості охоронних документів 
від часу, що ставляться до різних напрямків 
розробок, зображені на рис. 3. 

Ці залежності характеризуються наступни-
ми значеннями коефіцієнтів динамічності:    
відповідно напрямку I – д1K = 0,0090;                     
II – д2K = 0,1032; III – д3K = 0,0240; IV – 

д4K =0,0120; V – д5K = 0,1018; VI – д6K =   
= –0,0305; VII – д7K = 0,0245. 

Як видно із значень коефіцієнтів динаміки, 
переважний розвиток мають напрямки: I, II, III, 
IV, V та VII; і негативні тенденції розвитку має 
напрямок VI. 

При проведенні даного етапу робіт варто чі-
тко представляти, що, з одного боку, коефіцієн-
ти динамічності є основними кількісними пока-
зниками, що визначають тенденції розвитку 
окремих напрямків техніки. Однак розраховані 
значення коефіцієнтів динамічності не можна 
розглядати як вирішальний фактор, що визна-
чає висновки про стан техніки в даній галузі. 

 
 

 

Загалом, прогнозування надає аналіз вияв-
лених тенденцій розвитку й обґрунтовує їхні 
закономірності. Ця частина роботи являє собою 
індивідуальну якісну експертну оцінку.  

У результаті проведення якісного прогноз-
ного аналізу напрямку розвитку області техніки 
ранжуються за сукупністю їхніх оцінок на під-
ставі вагових характеристик, коефіцієнтів ди-
намічності й результатів якісного дослідження. 
Ранжування напрямків полягає в розміщенні їх 
у певній послідовності за перспективністю на 
підставі перерахованих вище показників. 

Таким чином, можна зробити наступні про-
гнози розвитку візка вантажного вагону за на-
прямами: 

1. Для зменшення зносу пари п’ятник – 
підп’ятник, будуть встановлюватись допоміжні 
елементи, твердість яких менше п’ятника чи 
підп’ятника. Дані елементи вже починають 
впроваджуватись на вагонах, але їх хімічний 
склад і надійність не мають оптимального ха-
рактеру. 

2. В конструкції ковзуна зникнуть саме 
пружини, а з’являться гумово-металеві елемен-
ти, які забезпечують беззазорне опирання ваго-
на на них в статичному стані, а в кривих – по-
кращують, в порівнянні з існуючими, динамічні 
показники. 

3. Для зменшення зносу боковини в прорізі 
будуть поставлені гумово-металеві елементи, 
які також зменшать динамічний вплив від бо-
ковини на буксу. Власне, букса буде складатися 
з певного виду накладок, які мають назву «ада-
птер». Він повинен мати відкриту форму, тому 
що касетні підшипники не потребують ретель-
ного догляду порівняно з існуючими ролико-
вими. 
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Рис. 3. Залежність кількості охоронних документів від часу 

4. У колісних пар існує два напрямки розви-
тку: удосконалення профілю кочення колеса та 
модернізація механізму фіксації розсувних ко-
лісних пар. Профіль кочення колеса повинен 
забезпечувати менший знос обода колеса та 
зменшення підрізу гребеня. Механізм розсуву 
колісних пар повинен забезпечувати надійну 
фіксацію колеса при курсуванні вагона колією 
1520 мм. 

5. Проблема забігання боковин візка в кри-
вих малого радіусу повинна вирішуватись 
встановленням допоміжних тяг, які б зменшили 
перекіс колісних пар. Для виключення цієї про-
блеми необхідно правильно підібрати місце 
встановлення тяги та її оптимальну жорсткість, 
над чим і працюють фахівці, про що свідчить 
динамічний розвиток цього напрямку. 

6. Посилаючись на від`ємний коефіцієнт 
динамічного розвитку, можна стверджувати, 
що ресорне підвішування набуло оптимального 
характеру і не потребує вдосконалення або ін-
женерна думка знаходиться на стадії пошуку. 

7. Досягнення швидкості руху вантажних 
поїздів у 120 км/год потребує від фрикційного 
клина покращення динамічних характеристик 
порожніх вагонів. Це може досягатись змен-

шенням коефіцієнта тертя між фрикційною 
планкою і клином та між надресорною балкою і 
фрикційним клином. Наступним кроком може 
бути встановлення уретанових вставок між зга-
даними вище парами тертя. 

Використання даної методики оцінки рівня 
й тенденцій розвитку техніки дозволить аналі-
зувати науково-технічний і практичний рівень 
проведених галузевих розробок і визначати їх 
реальну значимість на найбільш ранніх етапах 
циклу «дослідження – виробництво» на стадії 
винаходів і забезпечити високий науково-
технічний потенціал розробок, що буде мати 
економічний і практичний ефект. 
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УДК 656.212.5:681.3 

В. И. БОБРОВСКИЙ, Р. В. ВЕРНИГОРА, А. В. КУДРЯШОВ, Л. О. ЕЛЬНИКОВА (ДИИТ) 

ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМОВ ТОРМОЖЕНИЯ ОТЦЕПОВ  
НА СОРТИРОВОЧНЫХ ГОРКАХ  

Досліджено діючі обмеження режимів гальмування відчепів на гірках, розроблено методику побудови 
області допустимих швидкостей виходу відчепів з гальмівних позицій. 

Исследованы действующие ограничения режимов торможения отцепов на горках, разработана методика 
построения области допустимых скоростей выхода отцепов из тормозных позиций. 

The operating limitations of braking modes for cuts on humps are explored; a procedure of construction of re-
gion of permissible speeds for exit of cuts from the retarding positions is developed. 

Одним из основных путей увеличения пере-
рабатывающей способности сортировочных 
станций, повышения качества сортировочного 
процесса, а также сокращения расхода энерго-
ресурсов, связанных с расформированием со-
ставов, является автоматизация сортировочных 
горок. В настоящее время разрабатываются 
системы автоматизации сортировочного про-
цесса нового класса, базирующиеся на широ-
ком использовании микропроцессорной техни-
ки [1, 2]. Использование ЭВМ в системах 
управления технологическими процессами на 
горках позволяет реализовать достаточно 
сложные математические модели процесса рас-
формирования и за счет этого существенно по-
высить качество и точность управления. В этой 
связи повышается актуальность разработки но-
вых методов автоматизированного управления 
процессом роспуска составов на сортировоч-
ных горках.  

Одной из основных функций системы авто-
матизации расформирования составов является 
управление замедлителями тормозных позиций 
(ТП) спускной части горки для обеспечения 
разделения отцепов на разделительных элемен-
тах. Математическая модель управляемого ска-
тывания отцепа с горки для решения указанной 
задачи приведена в [3]. В данной работе выпол-
нены исследования влияния режимов торможе-
ния на качество интервального регулирования 
скорости отцепов. Установлено, что для каждо-
го отцепа существует область допустимых ре-
жимов торможения (ОДР), конфигурация и 
размеры которой существенно зависят от его 
параметров и условий скатывания.  

Анализ существующих ограничений режи-
мов торможения, связанных с мощностью за-
медлителей, условиями скатывания отцепов на 
спускной части горки, а также требованиями 

прицельного регулирования их скорости, вы-
полнены в [4]. В работе приведены исследова-
ния зависимостей параметров ОДР от сопро-
тивления движению отцепов, их длины и по-
требной дальности скатывания в различных 
условиях.  

Следует заметить, что в работах [3, 4] режим 
торможения определяется величиной погашае-
мой энергетической высоты пh , которая реали-
зуется при равномерном торможении отцепа во 
всей зоне действия замедлителей тормозной 
позиции тL . При этом на отцеп действует сила, 
удельная величина которой wт пропорциональ-
на погашаемой энергетической высоте пh . В то 
же время в реальных условиях режим торможе-
ния определяется заданной скоростью U  выхо-
да отцепа из ТП. При этом на тормозимый от-
цеп действует сила, удельная величина которой 

тw  пропорциональна номинальной мощности 
H  замедлителя, а торможение осуществляется 
в некоторой зоне зL , являющейся частью пол-
ной зоны торможения ( )т з тL L L≤ . Поэтому 
для разработки методов и технологических ал-
горитмов управления процессом роспуска со-
ставов на автоматизированных горках была 
усовершенствована модель управляемого ска-
тывания отцепов применительно к указанным 
реальным условиям торможения скатывающих-
ся отцепов [5]. Данная модель была использо-
вана для исследования влияния режимов тор-
можения на качество сортировочного процесса, 
а также для разработки методики их оптимиза-
ции. 

Как было отмечено выше, на автоматизиро-
ванных горках режимы торможения определя-
ются совокупностью значений скорости выхода 
отцепов из ТП спускной части горки. Поэтому 
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для решения задачи оптимизации необходимо 
предварительно установить допустимые значе-
ния этих скоростей для каждого отцепа рас-
формируемого состава. В этой связи в настоя-
щей статье были выполнены исследования об-
ласти допустимых скоростей (ОДС) выхода от-
цепов из ТП сортировочной горки. Указанная 
область определяет совокупность ограничений, 
которые необходимо учитывать при решении 
задачи оптимизации режимов торможения ска-
тывающихся отцепов. 

На сортировочных горках, оборудованных 
тремя ТП, режим скатывания отцепа может 
быть представлен вектором ( ), ,U U U′ ′′ ′′′=U  
скоростей выхода из верхней (ВТП), средней 
(СТП) и парковой (ПТП) тормозных позиций. 
При этом из трех компонент вектора U  наибо-
лее сложными для определения являются пер-
вые две, которые определяют качество интер-
вального регулирования скорости отцепа и, в то 
же время, влияют на режим прицельного тор-
можения. Третья компонента U ′′′  может быть 
однозначно определена из условия обеспечения 
необходимой скорости отцепа в точке прицели-
вания. В этой связи в дальнейшем режим ска-
тывания отцепа представляется вектором 

( ),U U′ ′′=U , все возможные значения которого 
принадлежат области допустимых скоростей 
(ОДС) выхода из ВТП и СТП. 

Ограничения, образующие ОДС, определя-
ются четырьмя группами факторов: 

− тормозной мощностью замедлителей 
ТП; 

− допустимой скоростью скатывания от-
цепа на спускной части горки; 

− требованиями прицельного регулирова-
ния скорости отцепа. 

− возможностью реализации заданной 
скорости выхода отцепа из ТП. 

Для примера на рис. 1 показаны ограниче-
ния скоростей выхода ( , )U U′ ′′  для отцепа ОХ 
(очень хороший бегун), который скатывается в 
неблагоприятных зимних условиях при встреч-
ном ветре на горке с тремя ТП. Тормозные по-
зиции на спускной части горки оборудованы 
двумя замедлителями КНП-5; на ПТП установ-
лено по три замедлителя РНЗ-2. 

Ограничения скоростей выхода отцепа из 
ТП, связанные с тормозной мощностью замед-
лителей, могут быть представлены как 

 min maxU u U′ ′ ′≤ ≤ ; (1) 

 min maxU u U′′ ′′ ′′≤ ≤ , (2) 

где minU ′ , maxU ′  – соответственно, минимальная 
и максимальная скорости выхода отцепа из 
ВТП; 

 minU ′′ , maxU ′′  – то же, из СТП. 
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Рис. 1. Ограничения скоростей выхода отцепа ОХ  
из тормозных позиций спускной части горки 
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При этом максимальные скорости выхода бу-
дут иметь место при отсутствии торможения на 
соответствующей ТП ( h  = 0), а минимальные – 
при полном использовании номинальной мощ-
ности замедлителей ( h H= ).  

Графически ограничения (1) представляют 
собой вертикальные линии, параллельные оси 
ординат (на рис. 1 скорости minU ′  соответствует 
линия A1, скорости maxU ′  – линия A2). 

Следует заметить, что минимальная ско-
рость выхода отцепа из ВТП min 0U ′ ≥ ; ее кон-
кретное значение зависит от соотношения вы-
соты горки, номинальной мощности замедлите-
лей ВТП, параметров отцепа и условий скаты-
вания. Значение min 0U ′ =  может иметь место, 
если мощность замедлителей ВТП достаточна 
для остановки данного отцепа на позиции; в 
этом случае линия ограничения совпадает с 
осью ординат. В противном случае величина 

min 0U ′ >  и представляет собой скорость выхода 
отцепа из ВТП при его полном торможении на 
этой позиции (в примере на рис. 1 

min 3,03м/сU ′ =  – линия A1). 
Максимальная скорость выхода отцепа maxU ′  

соответствует режиму скатывания отцепа без 
торможения на ВТП (в примере на рис. 1 

max 7,40 м/сU ′ =  – линия A2). 
В отличие от ограничений (1), которые, как 

было показано, представляют собой конкрет-
ные числовые значения, ограничения скоростей 
выхода из СТП, связанные с номинальной мо-
щностью ее замедлителей (2), зависят от степе-
ни торможения отцепа на ВТП. Поэтому ука-
занные ограничения minU ′′ , maxU ′′  следует рас-
сматривать как функции скорости выхода от-
цепа из ВТП ( )minU U′′ ′  и ( )maxU U′′ ′ . 

Ограничение ( )maxU U′′ ′  является практиче-
ски линейным и представляется на графике на-
клонной линией (рис. 1, линия A3), которая ото-
бражает зависимость скорости выхода отцепа 
из СТП от его скорости выхода из ВТП при от-
сутствии торможения на СТП.  

Ограничение ( )minU U′′ ′  существенно зависит 
от суммарной номинальной мощности H ′′  за-
медлителей СТП; для примера на рис. 2 показа-
но семейство функций ( )minU U′′ ′  при различ-
ных значениях H ′′= 0,4…2,8 мэв. Как видно из 
рисунка, при малых значениях мощности  
( H ′′= 0,4 мэв) график ( )minU U′′ ′  (линия 3-4) 
представляет собой прямую, практически па-

раллельную линии 1-2 (функция ( )maxU U′′ ′ . По 
мере роста H ′′  уменьшается скорость выхода 
отцепа из ВТП и одновременно увеличивается 
степень нелинейности рассматриваемой зави-
симости ( )minU U′′ ′ .  
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Рис. 2. Ограничения скоростей выхода отцепа ОХ  
из СТП при разной мощности H″ ее замедлителей  

При увеличении H ′′  до 1,2 мэв и более ог-
раничение ( )minU U′′ ′  приобретает более слож-
ный характер и представляется на графике дву-
мя линиями. Так, при H ′′= 1,6 мэв ограничение 

( )minU U′′ ′  представляется прямой 7-10, распо-
ложенной на оси абсцисс, и кривой 10-11 (см. 
рис. 2). Это означает, что при скорости U ′  вы-
хода отцепа из ВТП меньше 4,92 м/с (точка 10 
на графике) мощности СТП достаточно для его 
остановки ( 0U ′′ = ); при дальнейшем увеличе-
нии скорости U ′  возрастает и минимальная 
скорость выхода отцепа из СТП в соответствии 
с графиком ( )minU U′′ ′  на участке 10-11.  

По мере роста мощности СТП увеличивает-
ся длина отрезка прямой на оси абсцисс и, со-
ответственно, уменьшается длина криволиней-
ной части ограничения ( )minU U′′ ′ , так что при 
H ′′= 2,8 мэв кривая вырождается в точку  
(рис. 2, точка 16), а все ограничение представ-
ляет собой прямую 0U ′′ =  (линия 7-16). Следо-
вательно, при такой мощности отцеп может 
быть остановлен на СТП при любой скорости 
выхода из ВТП. В рассматриваемом примере 
при H ′′= 2,4 мэв ограничение ( )minU U′′ ′  пред-
ставляется двумя линиями – прямой A4, совпа-
дающей с осью абсцисс, и кривой A5 (см.  
рис. 1). 
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Рассмотренные ограничения, определяемые 
значениями номинальной мощности замедли-
телей ВТП H ′  и СТП ,H ′′  образуют фигуру, 
которую в дальнейшем будем называть обла-
стью возможных режимов торможения (ОВР).  
В рассматриваемом примере (см. рис. 1) ОВР 
образована линиями A1 ( h H′ ′= ), A2 ( 0h′ = ), A3 
( 0h′′ = ), а также A4 и A5 ( h H′′ ′′= ). 

Как известно, на механизированных горках 
существуют также ограничения максимальной 
скорости входа отцепов на замедлители, и по-
этому необходимо соответственно ограничить 
скорости их выхода из предшествующих ТП. 
На трехпозиционных горках такие ограничения 
определяют максимально допустимые скорости 
выхода отцепа из ВТП ( допU ′ ) и СТП ( допU ′′ ). 

Максимальная допустимая скорость выхода 
отцепа из i-й ТП ( )

доп
iU  определяется из условия 

обеспечения допустимой скорости ( )1
доп
iv +  входа 

этого отцепа на следующую (i+1)-ю ТП: 

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )}{ 1 1
доп maxi i i i i

допU U v U v+ += ≤ . 

Указанное ограничение для ВТП ( 1i = ) 
представляет собой определенное числовое 
значение допU ′ , которое графически изобража-
ется вертикальной линией. В приведенном на 
рис. 1 примере допU ′ = 6,90 м/с (линия B1),  
при котором скорость входа отцепа на СТП 
v′′ = 7,0 м/с. Ограничение для СТП ( 2i = ) так-
же является числом допU ′′ , которое изображает-
ся на графике горизонтальной линией. Так, ес-
ли на горке ПТП оборудована замедлителями 
Т-50, для которых допустимая скорость входа 
допv′′′ = 6,0 м/с, то допU ′′ = 6,52 м/с (см. рис. 1, ли-

ния B2). 
Таким образом, указанные ограничения 

графически представляются прямоугольником, 
который образуют оси координат 0U U′ ′′ , а 
также линии B1, B2, соответствующие значени-
ям допU ′  и допU ′′ . 

Третья группа ограничений режимов тор-
можения отцепов на ВТП и СТП определяется 
требованиями прицельного регулирования ско-
рости. Для их выполнения необходимо, чтобы 
любой режим, принадлежащий ОДС ( ∈ΩU ), 
обеспечивал докатывание отцепа до точки при-
целивания sп со скоростью пv , не превышаю-
щей допустимой при соударении величины пдv  

( п пд0 v v≤ ≤ ); при этом торможение на ПТП 
должно осуществляться в пределах её номи-
нальной мощности ( 0 h H′′′ ′′′≤ ≤ ). Указанные 
ограничения определяются минимальной 

пр.minU ′′  и максимальной пр.maxU ′′  скоростями вы-
хода отцепа из СТП, при которых выполняются 
указанные условия прицельного регулирова-
ния. При этом минимальная скорость пр.minU ′′  
должна обеспечить его докатывание до точки 
прицеливания со скоростью пv = 0 без тормо-
жения на ПТП ( 0h′′′ = ). Максимальная ско-
рость пр.maxU ′′  должна обеспечить допустимую 
скорость отцепа в точке прицеливания 
( п пдv v= ) при полном использовании мощности 
ПТП ( h H′′′ ′′′= ). Формально указанные ограни-
чения скорости выхода отцепа из СТП можно 
представить как 

 }{пр.max п пдmax ,U U h H v v′′ ′′ ′′′ ′′′= = = ; 

 }{пр.min пmin 0, 0U U h v′′ ′′ ′′′= = = . 

Графически указанные ограничения пред-
ставляются двумя горизонтальными линиями, 
которые соответствуют значениям пр.maxU ′′  и 

пр.minU ′′ . В рассматриваемом примере на рис. 1 

при дальности скатывания пs = 400 м ограниче-
ние пр.maxU ′′ = 5,54 м/с показано линией С1 (при 

пv = 1,5 м/с и h′′′ = 1,2 мэв). Ограничение  

пр.minU ′′  = 0 и совпадает с осью абсцисс; это оз-
начает, что даже при полной остановке на СТП 
данный отцеп после растормаживания докаты-
вается до заданной точки с безопасной при со-
ударении скоростью ( п пд0 v v≤ ≤ ) при 0h′′′ = . 
При возрастании требуемой дальности скаты-
вания пs  минимальная скорость выхода отцепа 
из СТП пр.minU ′′  также должна быть увеличена; 

так, при пs = 800 м величина пр.minU ′′ = 1,10 м/с 
(см. рис. 1, линия С2). 

Ограничения скорости выхода отцепа из ТП 
могут быть связаны и с возможностью ее реа-
лизации на данной позиции. Как показал ана-
лиз, при определенных сочетаниях значений 
фактической скорости v входа отцепа на ТП и 
заданной скорости выхода Uз последняя не мо-
жет быть реализована, если торможение осуще-
ствляется головной частью ТП. В подобных 
случаях при попытке реализовать скорость зU  
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отцеп либо останавливается на ТП, либо после 
прекращения торможения при достижении ско-
рости, близкой к нулю, вновь ускоряется и име-
ет в момент выхода из ТП скорость выше за-
данной, т.е. зU U> . Обычно данный режим 
движения имеет место на СТП в тех случаях, 
когда отцеп входит на нее с низкой скоростью 
v′′  после достаточно интенсивного торможения 
на ВТП, а заданная скорость выхода зU ′′  также 
невелика. При этом следует заметить, что реа-
лизация указанной скорости зU ′′  обычно воз-
можна, если торможение отцепа производится 
хвостовой частью СТП. 

Для учета указанного ограничения режима 
торможения необходимо в ОДС выделить об-
ласть скоростей U , реализация которых невоз-
можна при торможении отцепа головной ча-
стью ТП. Для построения границы данной об-
ласти следует рассмотреть ряд возможных зна-
чений скорости выхода отцепа из ВТП U ′  и 
для каждого из них найти с использованием 
имитационного моделирования скатывания со-
ответствующую скорость выхода из СТП U ′′ . 
При этом отцеп тормозится от момента входа 
на СТП до тех пор, пока его скорость не при-
близится к нулю; после этого торможение пре-
кращается до выхода отцепа из СТП, в момент 
которого фиксируется искомая скорость U ′′ . 

Для примера на рис. 3. приведен график 
скорости отцепа ОХ при реализации указанного 
режима на СТП. Следует указать, что у данного 
отцепа было полное торможение на ВТП и, со-
ответственно, минимальная скорость выхода 
U ′ = 3,03 м/с. 
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Рис. 3. График скорости отцепа ОХ при торможении 
головной частью CТП и минимальной возможной 

скорости выхода 

Как видно из приведенного рисунка, отцеп 
вошел на СТП со скоростью v′′ = 3,66 м/с.  
В результате торможения отцепа головной ча-
стью CТП на участке длиной тL  = 13,51 м его 
скорость резко уменьшалась до v  = 0,01 м/с в 
точке s = 163,33 м, после чего торможение бы-
ло прекращено; в дальнейшем скорость отцепа 
вновь возросла и достигла при выходе из CТП 
величины U ′′= 1,53 м/с.  

В результате моделирования была получена 
точка ОДС U = (3,03; 1,53), принадлежащая 
границе зоны ограничений скоростей выхода 
отцепа ОХ по условиям их реализации; полно-
стью указанная граница показана на рис. 1 (ли-
ния D1). 

Таким образом, выполненный анализ пока-
зал, что каждая из скоростей выхода U ′ , U ′′  
может иметь несколько ограничений разного 
характера. Если эти ограничения представлены 
группой параллельных линий, то только одно 
из них может быть активным. Известно, что 
если существуют ограничения, которые не ак-
тивны в точке оптимума, то их можно исклю-
чить из модели и за счет этого уменьшить раз-
мерность задачи оптимизации.  

В рассмотренном примере ОДС представля-
ет собой неправильный шестиугольник с вер-
шинами 1-2-3-4-5-6 (см. рис. 4); при этом вер-
шине 1 соответствует быстрый режим скатыва-
ния отцепа (Б), а вершине 4 – медленный (М). 
Указанные режимы обеспечивают, соответст-
венно, минимальное и максимальное время ска-
тывания отцепа с горки. 
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Рис. 4. ОДС отцепа ОХ с активными ограничениями 

скоростей выхода из ТП  
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Все стороны указанного шестиугольника 
представляют собой ограничения, которые мо-
гут быть активными, т.е. на них может быть 
расположен оптимальный режим торможения. 

На основе выполненных исследований была 
формализована методика и разработан алго-
ритм построения ОДС с учетом конструкции 
горки, параметров отцепа и условий скатыва-
ния. Методика основана на использовании 
имитационного моделирования скатывания от-
цепа с горки; она позволяет также идентифици-
ровать и исключить неактивные ограничения 
скоростей выхода отцепа из ТП.  

В заключение с использованием указанной 
методики были построены ОДС для различных 
отцепов, условий скатывания и дальности про-
бега в сортировочный парк. Результаты иссле-
дований показали, что конфигурация, размеры 
и положение ОДС существенно зависят от 
конструкции горки, а также от параметров от-
цепа и условий скатывания. Таким образом, для 
оптимизации режимов торможения отцепов 
расформируемого состава необходимо для ка-
ждого из них предварительно определить ука-
занную область. 

Полученные результаты исследований мо-
гут быть использованы для разработки методов 
оптимального управления процессом скатыва-
ния с горки отцепов расформируемого состава. 
Указанные методы необходимы для создания 
систем автоматизации сортировочного процес-
са на горках. 
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В. В. МЯМЛИН (ДИИТ) 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ПОДСИСТЕМАМИ 
АСИНХРОННОГО ГИБКОГО ПОТОКА РЕМОНТА ВАГОНОВ, 
ФОРМАЛИЗОВАННОГО В ВИДЕ АГРЕГАТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

Показано негативні сторони традиційних потоково-конвеєрних ліній для ремонту вагонів. Розглянуто 
переваги нового типу вагоноремонтного потоку – асинхронний гнучкий потік. В якості математичної моделі 
функціонування асинхронного гнучкого потоку запропоновано агрегативну систему. Показано особливості 
взаємодії між агрегативними підсистемами. 

Показаны негативные стороны традиционных поточно-конвейерных линий для ремонта вагонов. Рас-
смотрены преимущества нового типа вагоноремонтного потока – асинхронный гибкий поток. В качестве 
математической модели функционирования асинхронного гибкого потока предложена агрегативная система. 
Показаны особенности взаимодействия между агрегативными подсистемами.  

Negative aspects of traditional production-and-conveyer lines for wagon repair are shown. Advantages of a new 
type of wagon-repair flow – asynchronous flexible one – are considered. An aggregative system is suggested as a 
mathematical model of functioning of the asynchronous flexible flow. Peculiarities of interaction between aggrega-
tive subsystems are demonstrated. 

Совершенствование организации ремонта 
вагонов на потоке уже на протяжении многих 
лет продолжает оставаться одной из самых  
актуальных задач вагоноремонтного производ-
ства.  

В общем случае под потоком будем пони-
мать перемещение или передачу между элемен-
тами (подсистемами) системы вещества, энер-
гии, ресурса, а также дискретных объектов, ко-
торые могут быть носителями упомянутых вы-
ше ингредиентов [1]. 

В отличие от машиностроения и приборо-
строения, поточные методы в ремонтном про-
изводстве имеют свои особенности. Поэтому 
простой перенос поточных форм организации 
производства из машиностроительных отраслей 
в ремонтные не даёт желаемых результатов. 

Все существующие на сегодняшний день на 
вагоноремонтных предприятиях поточные ли-
нии для ремонта вагонов страдают одним су-
щественным недостатком: повышенная чувст-
вительность всей системы к нарушению такта. 
Сбой хотя бы на одной из позиций приводит к 
сбою всей поточной линии. Это возникает из-за 
большого разброса трудоёмкостей ремонтных 
работ на позициях и невозможности завершать 
ремонтные работы на всех позициях в одно и то 
же время. Для соблюдения же такта необходи-
мо, чтобы выполнение ремонтных операций на 
всех позициях оканчивалось одновременно. 

Так, например, в работах [2 – 4] в качестве 
необходимых мер, позволяющих обеспечить 
внутритактную синхронизацию операций, пре-
длагается ремонтировать на позиции вместо 

одного вагона несколько вагонов, выбранных 
из запаса таким образом, чтобы усреднённая 
трудоёмкость ремонта этой группы соответст-
вовала норме. Предлагаются также различные 
варианты, связанные, например, со специализа-
цией ремонтных путей в зависимости от трудо-
ёмкостей ремонта вагонов, организацией урав-
нительных позиций, содержанием «авральных» 
бригад и т.п. Но на практике все эти меры не 
позволяют достигнуть необходимого результа-
та. Так, если и удастся подобрать такую группу 
вагонов для одной позиции, нет никакой гаран-
тии, что и на других позициях такой подбор 
будет соответствовать норме. При этом необ-
ходимо постоянно иметь в наличии большое 
количество вагонов, чтобы производить из них 
соответствующий отбор, потребуются допол-
нительные затраты на осуществление маневро-
вой работы и т.п.  

Результаты эксплуатации существующих 
поточных линий для ремонта вагонов свиде-
тельствуют о том, что добиться полной син-
хронизации работ на позициях, в силу огромно-
го количества различных причин, не только 
невозможно, но даже и нецелесообразно. 

Из-за вероятностного характера времени 
выполнения ремонтных работ, имеющего раз-
брос в широком диапазоне, в рамках традици-
онного потока эта задача не может быть решена 
в принципе. 

Тем не менее, альтернативы поточному ме-
тоду производства нет. Поток самым лучшим 
образом позволяет объединить в единое целое и 
распределить во времени и в пространстве 

36



  
средства труда, предметы труда и сам труд, 
создавая при этом комбинации, позволяющие 
обеспечивать высочайшие технико-экономиче-
ские показатели производства.  

Направление движения в решении этого во-
проса видится в создании новых типов вагоно-
ремонтных предприятий, использующих асин-
хронные гибкие производственные системы 
(ГПС), позволяющие адаптироваться к каждому 
ремонтируемому вагону в отдельности. Асин-
хронный гибкий поток лишён недостатков тра-
диционных «жёстких» линий. 

На создание качественно новых технологий 
ремонта вагонов, которые были бы инвариант-
ными широкому разбросу трудоёмкостей ре-
монтных работ, указывается в работе [5]. Здесь 
же говорится и о том, что в качестве эталонной 
технологии деповского ремонта необходимо 
брать такую технологию, которая основывалась 
бы на гибких поточных линиях. 

На рис. 1 схематично показан один из воз-
можных вариантов компоновки вагоноремонт-
ного предприятия, использующего асинхрон-
ный гибкий поток. 

К сожалению, такие варианты вагонных де-
по могут быть реализованы только при новом 
проектировании и строительстве. Отметим 
только, что главная идея этого варианта при 
непосредственном участии автора была зало-
жена в основные технологические решения 
строительства вагонного депо для ремонта ми-
нераловозов и апатитовозов на ст. Апатиты-1 
Октябрьской ж.д. (Россия). 

В широком понимании ремонт вагонов в це-
лом представляет несколько стадий производ-
ственного процесса: подготовка к ремонту, сам 
ремонт и выполнение комплекса малярных 
операций. В более узком смысле под ремонтом 
вагонов необходимо понимать непосредственно 
стадию выполнения ремонтных операций. 

Как показывает практика, стадия подготов-
ки вагонов к ремонту (очистка от остатков пе-
ревозимого груза, мойка) и стадия окраски-
сушки вагонов представляют собой относи-
тельно детерминированные технологические 
процессы, а стадия самого ремонта носит ярко 
выраженный стохастический характер. По сути 
дела, вагоноремонтная стадия непосредственно 
представляет собой некую кибернетическую 
систему типа «чёрного ящика», на вход кото-
рой поступают вагоны, нуждающиеся в ремон-
те, а с выхода которой покидают систему уже 
отремонтированные вагоны. Продолжитель-
ность ремонта является случайной величиной, 
подчиняющейся некоторому закону распреде-
ления. 

 

 
 

 

Рис. 1. Схема одного из возможных вариантов  
компоновки вагоноремонтного предприятия,  
использующего асинхронный гибкий поток:  

I – поток подготовки вагонов к ремонту; II – асинхронный 
гибкий поток ремонта вагонов; III – поток окраски и  
сушки вагонов; IV – участки и отделения для ремонта 
узлов и деталей вагонов. (Прямоугольниками условно 

показано размещение вагонов) 

Гибкость – одно из самых сложных понятий 
в теории ГПС, затрагивающее технологические 
и организационные аспекты современного про-
изводства. В машиностроении и приборострое-
нии под «гибкостью», прежде всего, понимает-
ся возможность быстрого перехода производст-
ва на другую модель. Для вагоноремонтного же 
производства каждый очередной вагон – это 
уже «другая модель». Поэтому при формирова-
нии концепции гибкости в вагоноремонтном 
производстве следует, в первую очередь, исхо-
дить из возможности создания именно гибко-
сти транспортной системы, позволяющей осу-
ществлять индивидуальное перемещение каж-
дого вагона между ремонтными позициями. 

В ряде работ [9 – 12] уже были изложены 
некоторые теоретические основы гибкого ваго-
норемонтного производства, позволяющие счи-

Вход                         Выход 
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тать их началом перехода к созданию вагоно-
ремонтных предприятий XXI века. 

Учитывая, что к настоящему времени широ-
ко разработан аналитический аппарат и уже 
сложилась терминология теории массового об-
служивания [6], наравне с терминологией тео-
рии агрегатов [7, 8], будем в данной работе час-
тично пользоваться и терминами теории массо-
вого обслуживания. 

При исследовании гибких производств не-
обходимо использование соответствующих ме-
тодов расчёта. Самым действенным способом 
на сегодняшний день является имитационное 
моделирование производственного процесса на 
ЭВМ. Поэтому вначале должна быть составле-
на специальная математическая модель, адек-
ватно отражающая процесс функционирования 
асинхронного гибкого потока. 

Вагоноремонтный поток как сложная сис-
тема состоит из отдельных подсистем, взаимо-
действующих между собой определённым об-
разом. В качестве подсистем, при решении 
данной задачи, могут быть выделены следую-
щие структурные элементы: ремонтные пози-
ции, трансбордерные тележки и модули для 
ожидания.  

Наиболее интересный подход к формально-
му описанию функционирования различных 
реальных систем представлен в работах [7, 8]. 
В них предлагается использовать кусочно-
линейные агрегаты для описания стохастиче-
ских динамических систем с дискретным вме-
шательством случая. В форме кусочно-
линейных агрегатов может быть формализован 
целый ряд реальных процессов. Беря за основу 
этот подход и видоизменив его с учётом спе-
цифики ремонтного производства, можно опи-
сать и процесс функционирования асинхронно-
го гибкого потока ремонта вагонов. 

Каждый агрегат представляет собой преоб-
разователь информации. Кроме того, он харак-
теризуется следующими множествами: X – 
входных сигналов; Y – выходных сигналов; T – 
моментов времени; Z – состояний.  

Состояние агрегата в любой момент време-
ни t ∈  T, будем обозначать в виде z(t) ∈  Z, 
входные сигналы будем обозначать x(t) ∈  X, а 
выходные сигналы – y(t) ∈  Y. 

Агрегат постоянно находится в состоянии 
некого процесса. Под процессом будем пони-
мать изменение состояний в физической систе-
ме с течением времени. 

Будем также считать, что переход агрегата 
из одного состояния в другое, например, из со-
стояния z1(t) в состояние, например, z2(t) осу-
ществляется мгновенно, т.е. происходит скачок. 

Кроме того, смена состояний агрегата зависит 
как от внутренних параметров самого агрегата 
h(t) ∈  H, так и от входных сигналов x(t) ∈  X. 

Более подробно описание математических 
схем агрегатов в вагоноремонтных процессах 
представлено в работах [13 – 17]. 

Каждый тип агрегата представляет собой 
многоканальную систему массового обслужи-
вания (рис. 2). Так, например, ремонтная пози-
ция состоит из нескольких идентичных ре-
монтных модулей. В транспортной системе 
предусмотрено несколько трансбордерных те-
лежек, а в системе для ожидания имеется не-
сколько равнозначных мест для вагонов, ожи-
дающих продолжения выполнения ремонта на 
ремонтных позициях. 

 
 

Рис. 2. Общая схема агрегата 

В качестве агрегатов примем все вышепере-
численные элементы: ремонтные позиции, 
транспортную систему и систему для ожидания 
(накопитель).  

С гносеологической точки зрения большое 
значение может быть отведено и промежуточ-
ному между системой и элементом понятию 
подсистемы. Разбивка исследуемой системы на 
подсистемы способствует более полному изу-
чению её структуры и делает более обозримы-
ми результаты структурного анализа системы. 

Как мы уже говорили, поток, в общем слу-
чае, представляет собой целенаправленное пе-
ремещение между отдельными элементами 
системы любого вида ресурса согласно техно-
логическому процессу. Потоки делятся на не-
прерывные и дискретные, а также стохастиче-
ские и детерминированные. Вагоноремонтный 
поток относится к разряду потоков дискретного 
и стохастического характера.  

Такая структура как асинхронный гибкий 
поток ремонта вагонов, ввиду её сложности, не 
может быть вся формализована в виде матема-
тической схемы одиночного агрегата. В связи с 
этим, такая структура должна быть формализо-
вана в виде особой конструкции, состоящей из 
некоторого множества отдельных агрегатов. 

Для возможности исследования и анализа 
гибкого асинхронного потока представляется 
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целесообразным разбить его на отдельные под-
системы и указать способы взаимодействия 
между ними. Каждую отдельную подсистему 
целесообразно представить в виде агрегативно-
го образования. В качестве таких образований 
могут быть использованы выделенные выше 
структурные элементы. Таким образом, мы бу-
дем иметь дело со следующими типами агрега-
тивных подсистем: агрегативная ремонтная 
подсистема, агрегативная транспортная под-
система и агрегативная подсистема для ожида-
ния. 

Отдельные агрегаты по функциональным 
признакам могут быть объединены в агрега-
тивные подсистемы. В частном случае, агрега-
тивная подсистема может состоять и из одного 
агрегата. 

Будем рассматривать асинхронный гибкий 
поток как агрегативную систему, т.е. систему, 
состоящую из некоторого множества агрегатов. 

Таким образом, асинхронный гибкий поток 
ремонта вагонов может быть представлен в ви-
де некой конструкции, состоящей из отдельных 
элементов (подсистем). 

Эту конструкцию назовём агрегативной 
системой или S-системой. Для формализации 
асинхронного гибкого потока как S-системы 
необходимо составить описание каждого от-
дельного агрегата Аj и указать связи между ни-
ми. Процесс функционирования агрегативной 
системы связан с постоянной переработкой ин-
формации. Информацию, которая появляется в 
агрегативной системе, можно разделить на 
внутреннюю и внешнюю.  

Все подсистемы асинхронного гибкого по-
тока ремонта вагонов по функциональному на-
значению могут быть разделены на четыре 
группы.  

К первой группе относятся агрегаты ремонт- 
ные. Количество агрегатов ремонтных соответ-
ствует количеству ремонтных позиций. Коли-
чество   же  ремонтных   позиций  определяется 

исходя из технологии ремонта вагонов, приме-
няемого оборудования. Обозначение агрегатов 
будем осуществлять следующим образом – Aj, 
j = 1, 2, …, m; Aj ∈  S. Нумерацию агрегатов бу-
дем осуществлять по ходу технологического 
процесса. Таким образом, первый агрегат бу-
дем обозначать как A1, второй – как A2 и т.д., 
последний ремонтный агрегат обозначим  
как Am. 

Ко второй группе относится агрегат транс-
портный. Обозначим его как A(m+1) или как АТ. 
Агрегат транспортный является ядром всей 
системы.  

К третьей группе агрегатов относится агре-
гат для ожидания. Его будем обозначать как 
A(m+2)  или как АО. 

К четвёртой группе агрегатов отнесём внеш-
нюю среду. Из внешней среды E поступают 
новые требования на обслуживание и туда же 
уходят уже обслуженные требования. Предста-
вим внешнюю среду также в виде агрегата и 
обозначим его А0. 

Взаимообмен информацией между S-систе-
мой и внешней средой Е (агрегат А0) осуществ-
ляется при помощи агрегатов А1 и Аm, которые 
являются полюсами системы. Причём агрегат 
А1 является входным полюсом, а агрегат Аm – 
выходным. Все остальные агрегаты являются 
внутренними агрегатами. 

Агрегативная ремонтная подсистема непо-
средственно взаимодействует с внешней средой 
(рис. 3). Будем считать, что во внешней среде E 
(агрегат А0) всегда имеются требования, нуж-
дающиеся в обслуживании. Поэтому, в случае 
освобождения любого канала агрегата А1, в не-
го из внешней среды E сразу же поступит новое 
требование на обслуживание. Кроме того, 
внешняя среда E всегда имеет возможность 
принять уже обслуженное требование. Поэто-
му, в случае окончания обслуживания требова-
ния агрегатом Аm, оно всегда имеет возмож-
ность сразу же покинуть систему. 

 

 
Рис. 3. Общая схема агрегативной ремонтной подсистемы 

В начальный момент времени, когда на вход 
поступает первое требование и система только 
начинает работать, происходит «разворачива-
ние» потока. Если по каким-то причинам из 
внешней среды перестанут поступать требова-
ния, то произойдёт «сворачивание» потока. 

Общее количество модулей (каналов) в агрега-
те А0  будет определяться суммированием числа 
железнодорожных путей, входящих в здание и 
числа путей, выходящих из здания. 

Более сложно обстоят дела с переходом тре-
бований между агрегатами внутри самой сис-
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темы А1, А2, …, Аm. Чтобы обслуженное требо-
вание могло сразу же переместиться из агрегата 
Aj в агрегат A(j+1), для этого должны быть соот-
ветствующие условия: во-первых, агрегат A(j+1) 
должен иметь возможность принять новое тре-
бование, а для этого должен быть свободен 
один из его каналов и, во-вторых, в этот мо-
мент должна быть техническая возможность, 
т.е. необходимо, чтобы агрегат транспортный 
А(т+1). был свободен. 

В отличие от телефонии, где требования 
очень легко могут переходить от одной обслу-
живающей системы к другой, и даже приборо-
строения, где имеют дело с небольшими изде-
лиями, при ремонте вагонов появляется допол-
нительная задача, связанная с переходом тре-
бований между обслуживающими системами.  

Ремонтируемые вагоны представляют собой 
крупногабаритные изделия, имеющие соответ-
ствующую массу. Поэтому их перемещение 
между позициями является довольно непростой 
задачей. В связи с этим возникает необходи-
мость в специальной транспортной подсистеме.  

Особенность взаимодействия между агрега-
тами ремонтными состоит в том, что каждое 
требование (вагон) в гибкой системе может из 
одного агрегата ремонтного Aj поступить в сле-
дующий агрегат ремонтный A(j+1) только при 
помощи агрегата транспортного A(m+1) (транс-
бордерных тележек). 

Исходя из условия размещения ремонтных 
позиций (см. рис. 1), транспортная подсистема 
приступает к обслуживанию требования (его 
перемещению) каждый раз после обслуживания 
его в соответствующей фазе (ремонтной пози-
ции). 

Пропускная способность всего потока опре-
деляется пропускной способностью самого 
«узкого места». В идеальном случае пропуск-
ные способности всех ремонтных позиций 
должны быть одинаковыми. В этом случае обо-
рудование, рабочие и ремонтируемые вагоны 
не будут простаивать по причине перегрузки 
какой-нибудь позиции.  

При использовании потока весь технологи-
ческий процесс разбивается на отдельные ком-
плексы технологических операций, которые 
выполняются на специализированных ремонт-
ных позициях. Общий ремонтный поток состо-
ит из последовательно соединённых ремонтных 
позиций. 

Таким образом, гибкий асинхронный поток 
ремонта вагонов представляет собой многофаз-
ную многоканальную систему массового об-
служивания. 

На рис. 4 представлена общая схема асин-
хронного гибкого потока, формализованного в 
виде агрегативной системы. Чтобы не загромо-
ждать рисунок излишними условными обозна-
чениями входных-выходных сигналов, направ-
ление каждого сигнала показано стрелочкой. 

 

Рис. 4. Общая схема асинхронного гибкого потока, формализованного в виде агрегативной системы 
К основным сигналам, подаваемым агрега-

тами, относятся: x(t) – входной сигнал о том, 
что требование поступило на обслуживание; 
y1(t) – выходной сигнал о том, что обслужива-
ние требования уже окончено; y2(t) – выходной 
сигнал о том, что требование покинуло агрегат. 

Как мы уже говорили, каждый агрегат ре-
монтный включает в себя несколько модулей 
(каналов). В произвольный момент времени 

любой модуль может находиться в одном из 
трёх возможных состояний: модуль свободен 
(требования в модуле нет), модуль занят (осу-
ществляется обслуживание требования), мо-
дуль занят (обслуживание требования оконче-
но, но оно ещё не освободило модуль).  

Выходной сигнал одного агрегата является 
входным сигналом другого агрегата. 
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Агрегат транспортный является основной 

подсистемой, отвечающей за нормальное «дви-
жение» всего потока. В его функции входит не 
только перемещение требований между осталь-
ными агрегатами, но и определение порядка и 
очерёдности перемещения требований.  

На вход агрегата транспортного поступают 
входные сигналы от всех агрегатов ремонтных. 
Он принимает все сигналы, обрабатывает их и 
принимает решение относительно требования, 
которое должно быть перемещено в первую 
очередь. 

Если какое-то требование создаёт «пробку» 
в работе потока, то оно изымается из ремонт-
ной подсистемы и поступает в систему для 
ожидания. Как только появляется возможность, 
требование при помощи транспортной подсис-
темы снова будет перемещено в ремонтную 
подсистему и «встроено» в ремонтный поток. 

Таким образом, агрегативная система, со-
стоящая из отдельных агрегативных подсистем, 
адекватно отражает суть процессов, происхо-
дящих при функционировании асинхронного 
гибкого потока ремонта вагонов и может быть 
положена в основу при его проектировании и 
исследовании с помощью имитационного мо-
делирования на ЭВМ. 
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УДК 621.313.001.4 

А. М. АФАНАСОВ (ДИИТ) 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ВЗАИМНОЙ НАГРУЗКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН  
ПОСТОЯННОГО ТОКА  

Розглянуто принципово можливі варіанти забезпечення взаємного навантаження електричних машин  
постійного струму. 

Рассмотрены принципиально возможные варианты обеспечения взаимной нагрузки электрических  
машин постоянного тока. 

The possible variants of providing the mutual loading of electric machines of direct current are considered on 
principle. 

Решение общей проблемы выбора рацио-
нальной схемы для испытания тяговых элек-
трических машин требует предварительного 
определения всех возможных вариантов обес-
печения взаимной нагрузки электромашин по-
стоянного тока [1, 2]. Для решения этой задачи 
необходим системный подход, основанный на 
анализе общих принципов обеспечения процес-
са взаимной нагрузки. В результате такого ана-
лиза должны быть определены соотношения 
электромеханических параметров системы, на 
основании которых смогут быть построены 
конкретные электромеханические схемы испы-
тательного стенда всех возможных вариантов. 

Проведем такой анализ для системы взаим-
ной нагрузки, структура которой не определе-
на, но известен принцип энергетических преоб-
разований в ней. 

Для обеспечения процесса взаимной нагруз-
ки электромашин с энергетической точки зре-
ния необходимы следующие условия: 

− обеспечение передачи электрической 
мощности от генератора двигателю; 

– обеспечение передачи механической 
мощности от двигателя генератору; 

– компенсация всех потерь, которые возни-
кают при передаче мощности. 

С электромеханической точки зрения для 
выполнения этих условий требуется: 

– наличие устройств передачи электриче-
ской мощности; 

– наличие устройств передачи механиче-
ской мощности; 

– положительная результирующая электро-
движущая сила в цепи электрических преобра-
зователей, компенсирующая падения напряже-
ний от протекания токов; 

– положительный результирующий момент 
в цепи механических преобразований, компен-

сирующий потери момента от вращения рото-
ров электромашин. 

Основной контур энергетических преобра-
зований любой схемы взаимной нагрузки мож-
но условно разбить на две цепи:  

–  цепь электрических преобразований вы-
ходной мощности генератора во входную мощ-
ность двигателя; 

–  цепь механических преобразований вы-
ходной мощности двигателя во входную мощ-
ность генератора. 

Универсальная схема замещения преобразо-
вателя электрической мощности представлена 
на рис. 1.  

 
Рис. 1 

Преобразователь электрической мощности 
ПЭ (обведен пунктиром) включает в себя пас-
сивный четырехполюсник Т, представляющей 
собой конвертор постоянного напряжения, ис-
точник электродвижущей силы ИЭ и источник 
тока ИТ. Ко входу преобразователя подключен 
якорь генератора Г, а к выходу – якорь двига-
теля Д, при этом имеется в виду возможность 
независимого регулирования магнитных пото-
ков испытуемых машин (обмотки возбуждения 
на схеме не показаны). В данной схеме заме-
щения предусмотрены все теоретически воз-
можные виды электрических преобразований: 

– трансформация напряжения (тока); 
– добавка электродвижущей силы ( иE ); 
– подпитка якоря двигателя током ( иI ). 
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В принципе и источник э.д.с., и источник 
тока могут быть включены в первичную цепь 
конвертора Т. Для проведения данного анализа 
это непринципиально. 

Отметим, что на приведенной схеме (рис. 1) 
не показаны диссипативные элементы самого 
преобразователя ПЭ. Такое упрощение вполне 
допустимо для анализа, целью которого являет-
ся определение самих принципов создания вза-
имной нагрузки электромашин. Таким образом, 
будем рассматривать работу данной универ-
сальной схемы без учета потерь мощности в 
преобразователе ПЭ. 

Работа преобразователя будет описываться 
системой уравнений 

д г и

д г и

; (1)
, (2)

U

I

u u K E
i i K I

= ⋅ +⎧⎪
⎨ = ⋅ +⎪⎩

 

где дu  – напряжение на входе двигателя; 
 гu  – напряжение на выходе генератора; 
 дi  – ток двигателя; 
 гi  – ток генератора; 
 UK  – коэффициент передачи напряжения; 
 IK  – коэффициент передачи тока. 
Коэффициенты передачи UK  и IK  связаны 

между собой соотношением 

 1U IK K⋅ = . (3) 

Напряжения на зажимах двигателя и генера-
тора: 

 д д д д д дu C Ф i R= ⋅ ⋅ω + ⋅ ; (4) 

 г г г г г гu C Ф i R= ⋅ ⋅ω − ⋅ , (5) 

где дC  и гC  – конструктивные постоянные 
двигателя и генератора; 

 дФ  и гФ  – магнитные потоки двигателя и 
генератора; 

 дω  и гω  – угловые скорости валов двигате-
ля и генератора; 

 дR  и гR  – внутренние сопротивления дви-
гателя и генератора. 

Универсальная схема замещения преобразо-
вателя механической мощности представлена 
на рис. 2. 

 
Рис. 2 

Преобразователь ПМ включает в себя меха-
нический редуктор Р, источник дополнительно-
го момента (дополнительный двигатель с мо-
ментом иM ) и источник дополнительной угло-
вой скорости ИС (устройство добавки угловой 
скорости иω ). Со входом преобразователя свя-
зан вал ротора двигателя Д, а с выходом – вал 
ротора генератора Г. 

В данной схеме замещения предусмотрены 
все теоретически возможные виды механиче-
ских преобразований: 

– трансформация механического момента 
(угловой скорости); 

– добавка крутящего момента дополни-
тельным источником момента; 

– добавка угловой скорости дополнитель-
ным источником угловой скорости. 

Дополнительные источники механической 
мощности в данной схеме могут быть включе-
ны в первичную механическую цепь редуктора. 

Необходимо отметить полную аналогию 
процессов преобразования электрической и ме-
ханической мощностей по схемам, представ-
ленным на рис. 1 и 2. Аналогами напряжений 
электрической схемы являются моменты меха-
нической схемы. Аналогами токов являются 
угловые скорости. Аналогами источников э.д.с. 
и токов являются источники механического 
момента и угловой скорости соответственно. 
Аналогом конвертора постоянного напряжения 
(тока) является редуктор. 

На схеме замещения преобразователя меха-
нической мощности (рис. 2) так же, как и в 
схеме замещения электрического преобразова-
теля, не показаны диссипативные элементы. И 
в дальнейшем его работа будет рассматривать-
ся без учета внутренних потерь. Работа преоб-
разователя описывается системой уравнений: 

 г д м и

г д и

; (6)
, (7)

M M K M
Kω

= ⋅ +⎧⎪
⎨ω = ω ⋅ + ω⎪⎩

 

где гM  – момент на валу генератора; 
 дM  – момент на валу двигателя; 
 дω  – угловая скорость вала двигателя; 
 гω  – угловая скорость вала генератора; 
 мK  – коэффициент передачи момента; 
 Kω  – коэффициент передачи угловой ско-

рости. 
Коэффициенты передачи мK  и Kω  связаны 

между собой соотношением 

 м 1K Kω⋅ = . (8) 

Моменты на валах двигателя и генератора: 
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 д д д д дM C Ф i M= ⋅ ⋅ − ∆ ; (9) 

 г г г г гM C Ф i M= ⋅ ⋅ + ∆ , (10) 

где дM∆  и гM∆  – потери момента двигателя и 
генератора, обусловленные механическими и 
магнитными потерями мощности в электрома-
шинах. 

Рассмотрим условия компенсации электри-
ческих потерь в стенде взаимной нагрузки по 
универсальным соотношениям основных пара-
метров схемы, полученным выше. 

Объединив формулы (1), (4), (5), (7), после 
преобразований получим выражение, характе-
ризующее баланс напряжений в электрической 
части схемы взаимной нагрузки в установив-
шемся режиме 

( )д д г г г г д д дU Ui R i R K C Ф K K C Фω+ = − ω +  

 г г и иUC Ф K E+ ω + . (11) 

Левая часть выражения (11) представляет 
собой сумму падений напряжений на внутрен-
них сопротивлениях испытуемых электрома-
шин, приведенную к цепи двигателя. Приведе-
ние всех электрических процессов к цепи дви-
гателя более логично, чем к цепи генератора в 
связи с тем, что двигатель является конечным 
элементом в общей цепи электрических преоб-
разований и единственным потребителем элек-
трической мощности в стенде взаимной нагруз-
ки. 

Правая часть выражения (11) представляет 
собой сумму электродвижущих сил, которыми 
согласно рис. 1 может быть скомпенсирована 
сумма падений напряжений, приведенная в его 
левой части. Каждое из слагаемых правой части 
уравнения (11) определяет свой возможный 
способ (или способы) компенсации электриче-
ских потерь в схеме взаимной нагрузки. Рас-
смотрим каждый из них отдельно.  

Первый способ включает в себя несколько 
возможных вариантов сочетания электромаг-
нитных параметров самих испытуемых элек-
тромашин и описывается уравнениями: 

 и 0ω = ; (12) 

 и 0E = ; (13) 

 ( )д д г г г г д д дU Ui R i R K C Ф K K C Фω+ = − ω . (14) 

Если рассматривать работу стенда в устано-
вившемся режиме, при значениях токов якорей 
испытуемых электромашин, отличных от нуля, 
уравнение (14) может быть записано как усло-
вие покрытия электрических потерь в виде сис-
темы: 

д

г г д д

0; (15)
. (16)UC Ф K K C Фω

ω >⎧⎪
⎨ >⎪⎩

 

Условие (15) должно быть обеспечено пу-
тем покрытия магнитных и механических по-
терь, в данном стенде будем рассматривать его, 
как выполненное. 

В качестве параметров, регулирование ко-
торых принципиально может быть осуществле-
но в схеме, следует рассматривать магнитные 
потоки гФ , дФ  и коэффициенты передачи  

UK , Kω . 
Наиболее очевидным являются три из всех 

возможных вариантов выполнения условия 
(16), которые могут быть представлены для од-
нотипных электромашин ( г дC C= ) в виде объ-
единения трех систем: 

г д

г д

г д

;
1; (17)
1.

;
1; (18)
1.

;
1; (19)
1.

U

U

U

Ф Ф
K
K

Ф Ф
K
K

Ф Ф
K
K

ω

ω

ω

⎡ >⎧
⎢⎪ =⎨⎢
⎪⎢ =⎩⎢
⎢ =⎧
⎢⎪ >⎢⎨
⎢⎪ =⎩⎢
⎢ =⎧⎢⎪ =⎢⎨
⎢⎪ >⎢⎩⎣

 

Для вариантов, формализации которых 
представлены системами (17) и (19), характер-
но превышение электромагнитной мощности 
генератора над электромагнитной мощностью 
двигателя. Компенсация электрических потерь 
здесь осуществляется источником механиче-
ской мощности. 

В варианте по системе (18) электромагнит-
ная мощность генератора меньше электромаг-
нитной мощности двигателя, и компенсация 
электрических потерь осуществляется источни-
ком электрической мощности. 

Очевидная рациональность каждого из при-
веденных вариантов в сравнении с другими, 
принципиально существующими, отличными 
от данных, определяется, прежде всего, необ-
ходимостью использования только одного ре-
гулятора. Предпочтение использования одного 
из обозначенных вариантов будет определяться 
степенью простоты его технической реализа-
ции и существующими ограничениями регули-
ровочных свойств системы в целом. Рацио-
нальным с учетом данных ограничений может 
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оказаться вариант, отличный от приведенных, 
но полученный путём их сочетания. 

Второе слагаемое правой части уравнения 
(11) определяет отдельный возможный способ 
компенсации электрических потерь в схеме 
взаимной нагрузки, который будет иметь фор-
мализацию в виде уравнений: 

 д гФ Ф= ; (20) 

 1UK = ; (21) 

 1Kω = ; (22) 

 и 0E = ; (23) 

 д д г г г г иi R i R C Ф+ = ω . (24) 

Условие покрытия электрических потерь 
при значениях токов якорей электромашин, от-
личных от нуля, будет описываться неравенст-
вом  

 г г и 0C Ф ω >  (25) 

или, учитывая, что г гC Ф  положительно, 

 и 0ω > . (26) 

При таком варианте компенсации электри-
ческих потерь электромагнитная мощность ге-
нератора больше электромагнитной мощности 
двигателя. 

Функционально источник угловой скорости 
представляет собой устройство передачи неиз-
менного момента при повышении угловой ско-
рости вала на заданную величину иω . В отли-
чие от редуктора Р, который является пассив-
ным элементом схемы (рис. 2), источник угло-
вой скорости представляет собой источник 
механической мощности. Несмотря на то, что 
конструкция такого устройства может оказать-
ся неоправданно сложной, не учитывать суще-
ствования такого варианта покрытия электри-
ческих потерь в общем анализе будет некор-
ректно. 

Третье слагаемое правой части уравнения 
(11) определяет наиболее распространенный в 
существующих схемах взаимной нагрузки спо-
соб компенсации электрических потерь – ис-
точником э.д.с. Формализация этого способа 
имеет вид: 

 д гФ Ф= ; (27) 

 1UK = ; (28) 

 1Kω = ; (29) 

 и 0ω = ; (30) 

 д д г г иi R i R E+ = . (31) 

Условие покрытия электрических потерь 
при значениях токов якорей электромашин, от-
личных от нуля, будет выглядеть 

 и 0E > . (32) 

Таким образом, электрические потери в 
этом варианте компенсируются источником 
электрической мощности при равенстве элек-
тромагнитных мощностей двигателя и генера-
тора. 

Рассмотрим условия компенсации магнит-
ных и механических потерь в схеме взаимной 
нагрузки по универсальным соотношениям её 
основных параметров. 

Объединив формулы (2), (6), (9), (10), после 
преобразований получим уравнение, характе-
ризующее баланс моментов в механической 
части схемы взаимной нагрузки при устано-
вившемся режиме 

( )г д м д д м г г гIM M K C Ф K K C Ф i∆ + ∆ = − +  

 д д и м иC Ф I K M+ + . (33) 

Левая часть уравнения (33) представляет со-
бой сумму потерь механических моментов на 
валах испытуемых электромашин, приведен-
ную к валу генератора, который является ко-
нечным элементом в цепи механических пре-
образований и единственным потребителем 
механической мощности в стенде взаимной на-
грузки. 

Правая часть уравнения (33) представляет 
собой сумму моментов, которыми в соответст-
вии со схемой на рис. 2 может быть скомпенси-
рована сумма потерь моментов, приведенная к 
валу генератора. Каждое слагаемое правой час-
ти уравнения (33) определяет отдельный воз-
можный способ (способы) компенсации маг-
нитных и механических потерь в схеме взаим-
ной нагрузки. Рассмотрим каждый из них от-
дельно.  

К первому способу, соответствующему пер-
вому слагаемому правой части выражения (33), 
относятся варианты, отвечающие уравнениям: 

 и 0I = ; (34) 

 и 0M = ; (35) 

 ( )г д м д д м г г гIM M K C Ф K K C Ф i∆ + ∆ = − . (36) 

Условие покрытия магнитных и механиче-
ских потерь в схеме взаимной нагрузки при 
вращающихся валах электромашин будет иметь 
вид: 
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г

д д м г г

0; (37)
. (38)I

i
C Ф K K C Ф
>⎧

⎨ >⎩
 

Условие (37) должно быть обеспечено пу-
тем компенсации электрических потерь в схеме 
методами, описанными выше. Будем считать 
его выполненным. 

В качестве регулируемых параметров схемы 
взаимной нагрузки будем рассматривать маг-
нитные потоки дФ , гФ  и коэффициенты пере-
дачи IK , мK  (или UK , Kω ). 

Три наиболее очевидные из всех возможных 
вариантов выполнения условия (38) могут быть 
представлены в виде объединения трех систем: 

д г

м

д г

м

д г

м

;
1; (39)
1.

;
1; (40)
1.

;
1; (41)
1.

I

I

I

Ф Ф
K
K

Ф Ф
K
K

Ф Ф
K
K

⎡ >⎧
⎢⎪ =⎨⎢
⎪⎢ =⎩⎢
⎢ =⎧
⎢⎪ >⎢⎨
⎢⎪ =⎩⎢
⎢ =⎧⎢⎪ =⎢⎨
⎢⎪ >⎢⎩⎣

 

Компенсация магнитных и механических 
потерь в вариантах, формализованных систе-
мами (39) и (41) , осуществима с помощью ис-
точника электрической мощности при превы-
шении электромагнитной мощностью двигате-
ля электромагнитной мощности генератора. 

В варианте, соответствующем системе (40), 
компенсация магнитных и механических по-
терь осуществляется источником механической 
мощности при положительной разнице элек-
тромагнитных мощностей генератора и двига-
теля. 

Преимуществом каждого из описанных ва-
риантов компенсации механических и магнит-
ных потерь по условию (38) перед остальными, 
принципиально возможными по этому же усло-
вию, заключается в необходимости только од-
ного регулятора. Окончательный выбор рацио-
нального варианта из всех возможных по усло-
вию (38) может быть осуществлен после анали-
за не только степени простоты реализации 
каждого из элементов, но и существующих ог-
раничений регулировочных свойств всей сис-
темы в целом. Рациональным после такого ана-
лиза может оказаться любой из вариантов по 
условию (38), который может быть получен 
путем сочетания вариантов (39), (40), (41). 

По второму слагаемому правой части урав-
нения (33) будем иметь вариант компенсации 

магнитных и механических потерь, соответст-
вующий уравнениям: 

 д гФ Ф= ; (42) 

 1IK = ; (43) 

 м 1K = ; (44) 

 и 0M = ; (45) 

 г д д д иM M C Ф I∆ + ∆ = . (46) 

Условие покрытия магнитных и механиче-
ских потерь при вращении валов электромашин 
будет иметь вид  

 д д и 0C Ф I >  (47) 

или, учитывая, что д дC Ф  положительно, 

 и 0I > . (48) 

При таком варианте компенсации магнит-
ных и механических потерь источником элек-
трической мощности электромагнитная мощ-
ность двигателя будет больше электромагнит-
ной мощности генератора. 

Третьим слагаемый правой части уравнения 
(33) определяется вариант покрытия магнитных 
и механических потерь источником момента. 
Такой вариант будет описываться уравнениями  

 д гФ Ф= ; (49) 

 1IK = ; (50) 

 м 1K = ; (51) 

 и 0I = ; (52) 

 г д иM M M∆ + ∆ = . (53) 

Условие покрытия магнитных и механиче-
ских потерь при этом варианте 

 и 0M > . (54) 

Магнитные и механические потери компен-
сируются источником механической мощности 
при равенстве электромагнитных мощностей 
двигателя и генератора. 
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Д. С. БІЛУХІН (ДІІТ) 

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ОДЕРЖАННЯ АВТОКОЛИВАНЬ  
В СИСТЕМІ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАПРУГИ КІЛ 
УПРАВЛІННЯ З РЕЛЕЙНИМ РЕГУЛЯТОРОМ НА ОСНОВІ 
СИЛОВОГО КЛЮЧА 

Розглянуто можливість використання сучасних силових напівпровідникових ключів для реалізації асин-
хронного способу управління напругою кіл бортового живлення електровозів. 

Рассмотрена возможность применения современных силовых полупроводниковых ключей для реализа-
ции асинхронного способа управления уровнем напряжения цепей бортового питания электровозов. 

The possibility of application of the modern power semiconductor keys is considered for realization of asyn-
chronous method of control of voltage level for circuits of on-board feeding of electric locomotives. 

Вступ 

Більша частина електрорухомого складу за-
лізниць України використовує системи управ-
ління, які розроблялися 30…40 років тому. Для 
часткового рішення проблеми тягового забез-
печення на залізницях України здійснюється 
капітально-відновлювальні ремонти електрово-
зів й електропоїздів з продовженням їх терміну 
експлуатації на 10…15 років. Щоб одержати 
найбільший ефект при експлуатації електрово-
зів із продовженим терміном служби, програма 
капітально-відновлювальних ремонтів передба-
чає модернізацію, що дозволить знизити екс-
плуатаційні витрати на локомотивний парк. 
Виконується модернізація функціональних вуз-
лів систем управління й із застосуванням су-
часних напівпровідникових елементів. У ре-
зультаті підвищуються вимоги до стабільності 
напруги живлення кіл управління. Проведені 
дослідження [1] показали, що реальний діапа-
зон можливих середніх значень напруги жив-
лення кіл управління при номінальному зна-
ченні 50 В знаходиться в межах від 35 до 80 В, 
що значно перевищує нормовані допуски пара-
метрів. Цей фактор змушує розроблювачів вво-
дити апаратурну надмірність, наприклад за до-
помогою використання громіздких та матеріа-
лоємних фільтрів, найчастіше неоптимальних 
за параметрами, доповнювати схеми складними 
стабілізаторами напруги, захистами та ін. Вка-
зане виправдане при одиничних впроваджен-
нях. При масштабних впровадженнях нової 
апаратури на основі сучасної напівпровіднико-
вої бази більш надійним шляхом є створення 
стабільного й надійного джерела живлення кіл 
управління. 

На новому електрорухомому складі (ЕРС) 
широко впроваджуються статичні перетворю-
вачі живлення кіл управління. Однак створення 
статичних перетворювачів з метою модернізації 
застарілого ЕРС спричиняє високі капітальні 
вкладення заради декількох років експлуатації. 
Залишається розглянути варіанти вдосконалю-
вання існуючої системи живлення. 

Система живлення електровозів постійного 
струму складається із трьох основних вузлів: 
генератор постійного струму, акумуляторна 
батарея, вузол управління на основі регулятора 
напруги того або іншого типу. За стабільністю 
напруги стежить вузол управління, що на даний 
момент є й менш надійним з перерахованих 
вузлів. Сучасна елементна база дозволяє вико-
нати розробку нових вузлів управління з висо-
кими експлуатаційними показниками. При 
цьому принцип роботи зберігається. В основі 
роботи існуючих систем автоматичного управ-
ління напруги ЕРС лежить автоколивальний 
принцип. Тобто, після запуску генератора в си-
стемі живлення встановлюються автоколивання 
в області заданого середнього значення напру-
ги живлення. Цей принцип легко існував при 
використанні вібраційних релейних регулято-
рів. 

Мета роботи 

Дослідити можливість одержання автоколи-
вань в системі автоматичного регулювання на-
пруги кіл управління ЕРС постійного струму 
при використанні регуляторів на основі сучас-
них напівпровідникових елементів. 
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Матеріали дослідів 

На цей час, у промислових установках набу-
тили широкого застосування силові ключові 
елементи на основі біполярних і польових тра-
нзисторів з ізольованим затвором (IGBT й 
MOSFET). Повна керованість цих приладів до-
зволяє виключити із силових схем перетворю-
вачів пристрої з примусовою комутацією, кола 
виводу приладу в робочий режим і повернутися 
до схем перетворення в їх найпростішому кла-
сичному вигляді. Високі динамічні характерис-
тики таких приладів дозволяють їх розглядати 
як ідеальні керовані ключові прилади. Достоїн-
ства таких ключових приладів у сполученні із 
сучасними мікроконтролерами можна викорис-
тати для заміни вібраційних регуляторів напру-
ги. 

 
Рис. 1. Схема регулювання напруги 

Пропонована система автоматичного регу-
лювання напруги кіл управління показана на 
рис. 1. Складається з наступних функціональ-
них вузлів: вузол управління на основі мікро-
контролера й силового ключа, що одержує сиг-
нал зворотного зв’язку у вигляді напруги на 
навантаженні ( )нu t  й у результаті сигналу ро-
зузгодження ( )рu t , виробляє вплив у вигляді 

імпульсної подачі напруги ( )зu t  на обмотку 

збудження генератора управління; другий ву-
зол – це генератор управління; третій вузол – 
навантаження. На схемі представлене наванта-
ження загального виду, однак, як було показано 
в [2], навантаження має активно-індуктивний 
характер із широкою зміною своїх параметрів. 

Подача керуючого впливу на обмотку збу-
дження залежить від обраного способу управ-
ління. Всі відомі способи управління ключови-
ми перетворювачами діляться на три основних 
групи: способи із запрограмованою заздалегідь 
послідовністю перемикання, синхронізовані 
способи зі зворотними зв’язками, асинхронні 
способи. Програмний спосіб не дозволяє одер-
жати стабільну напругу на виході. Синхронізо-
вані способи, основою яких служить широтно-
імпульсна модуляція, вимагають ускладнення 
алгоритмів програм і введення додаткових зв’я-
зків. При асинхронних способах управління 
сигнал, пропорційний вихідній напрузі, відні-
мається із заданого й при перевищенні за моду-
лем заданого рівня здійснюється перемикання 
силового ключа. При цьому перехід з одного 
стійкого стану в інший здійснюється гранично 
швидко на відміну від широтно-імпульсних си-
стем, де для цього потрібно декілька тактів. 
Асинхронний принцип здійснюється релейни-
ми системами, які перебувають в автоколива-
льному режимі. 
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Схема регулювання напруги кіл управління 
(див. рис. 1), описується системою рівнянь, яка 
розглядається як математична модель (1) сис-
теми автоматичного регулювання напруги кіл 
управління ЕРС з генераторами постійного 
струму. 

Використовуючи типове перетворення за 
Лапласом рівнянь системи (1), складаємо стру-
ктурну схему системи автоматичного регулю-
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вання напруги (САРН) кіл управління, яка 
представлена на рис. 2. 

Для дослідження автоколивань у нелінійних 
системах, на практиці, використовується метод 
гармонічної лінеаризації. За допомогою цього 
методу можна визначити наявність автоколи-
вань у досліджуваній системі, їхні параметри й 
стійкість. Суть методу гармонійної лінеаризації 
полягає в приведенні нелінійної системи до ек-
вівалентної лінійної, у якій нелінійна ланка за-
міняється еквівалентною лінійною з коефіцієн-
том підсилення, який залежить від амплітуди 
автоколивань. Після приведення нелінійної си-
стеми до лінійної її досліджують лінійними ме-
тодами [3]. 

 
Рис. 2. Структурна схема САРН 

Тепер визначимося з типом нелінійності в 
САРН. Істотно нелінійним елементом у системі 
є релейна характеристика регулятора. Регуля-
тор на основі мікроконтролера й силового клю-
ча дозволяє, не змінюючи схемних рішень, оде-
ржати три типи релейних характеристик: ідеа-
льну релейну, з гістерезисною петлею постійної 
ширини й гістерезисною петлею змінної шири-
ни, представлені на рис. 3. 

Після виконання операції гармонійної ліне-
аризації нелінійності приходимо до передатної 
функції нелінійного елемента з коефіцієнтами 
гармонійної лінеаризації ( )q a , ( )'q a  у вигляді: 

 ( ) ( ) ( )'

,НЕ
q a

W a p q a p= + ⋅
ω

. (2) 

Оскільки обрано типові релейні характерис-
тики, то лінеаризацію в цьому випадку не пока-
зуємо, а використаємо типові коефіцієнти, які 
приводяться в технічній літературі [3]. 

Передатна характеристика лінійної частини 
має вигляд: 
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, (3) 

де  1 я н н яa K T K T= + ; 

2 я нa K K= + ; 

, , ,г з я нK K K K  – відповідно коефіцієнти пе-
редачі генератора, обмотки збудження, обмотки 
якоря, навантаження; 

зT , нT – постійні часу обмотки збудження 
генератора та кола навантаження. 

 
Рис. 3. Можливі характеристики вузла  

управління САРН 

Періодичне рішення лінеаризованої системи 
може бути отримане за наявності в характерис-
тичному рівнянні замкнутої системи пари чисто 
мнимих коренів. Відповідно до критерію Найк-
віста цей випадок відповідає проходженню ам-
плітудно-фазової характеристики ( )W jω  через 
точку з координатами (-1, j0). Періодичне рі-
шення визначається рівнянням: 

 ( ) ( )
1 ( )Л

НЕ
W j N a

W a
ω = − = . (4) 

Останнє рівняння відображає суть графо-
аналітичного методу Л. С. Гольдфарба й дозво-
ляє визначити шукану амплітуду й частоту пе-
ріодичного рішення. Ліва частина рівняння яв-
ляє собою амплітудно-фазову характеристику 
лінійної частини системи, а права частина – 
годограф ( )N a  – зворотну амплітудно-фазову 
характеристику нелінійності. Точка перехре-
щення характеристик показує величину амплі-
туди й частоти автоколивань. 

На рис. 4 представлено годограф, який по-
будовано за методикою Гольдфарба для САРН 
кіл управління з генератором ДК-405К. Для 
порівняння годографи трьох типових релейних 
характеристик, зазначених раніше, показані на 
одному полі як N1(a) – ідеального реле, N2(a) – 
реле із шириною петлі гістерезису величиною  
1 В, N3(a) – реле зі змінною шириною петлі 
гістерезису. Амплітудно-фазова характеристика 
лінійної частини побудована для випадків, коли 
навантаження має параметри: 1,2нK = , 

0,062нT = с  та  1,11нK = , 0,00002нT = с. 
Побудова годографів Гольдфарба показала, 
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що застосування регулятора з ідеальною релей-
ною характеристикою не дозволяє одержати 
режиму автоколивань, тому що перетинання 
годографів лінійної й нелінійної частин відсут-
нє. Цей факт показує, що в системі частота 
ω→∞ , а амплітуда 0A→ . Прагнення амплі-
туди до нуля – фактор прийнятний, однак ко-
мутація ключового елемента з нескінченно ве-
ликою частотою неможлива. 

Годографи нелінійних елементів для релей-
ної характеристики з постійним гістерезисом і 
гістерезисом змінної ширини перетинають го-
дограф лінійної частини в напрямку, що під-
креслює наявність стійких автоколивань. Од-
нак, коливання здійсненні не при всіх значен-
нях постійної часу навантаження та коефіцієн-
тах навантаження. Аналіз годографа лінійної 
частини для 0,062нT =  с показує, що він роз-
ташований чітко в четвертому квадранті коор-
динатної площини, не перетинаючи мниму вісь. 
У результаті отримана ситуація, аналогічна 
случаю з ідеальним релейним елементом: 
ω→∞ , 0A→ . Таким чином, автоколивання 
здійснюються до деякої межі співвідношень 
між коефіцієнтом навантаження та постійної 
часу навантаження. 
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Рис. 4. Годограф САРН кіл управління  

з генератором ДК-405К 

Висновок 

Відповідно до початкового припущення, 
пропонується вузол управління на сучасній 
елементній базі, виконаний на основі мікрокон-
тролера й напівпровідникового силового еле-
мента, що дозволяє одержати релейні характе-
ристики регулятора трьох типів. Однак, прове-
дені дослідження показали, що при ідеальній 
релейній характеристиці одержати автоколи-
вання для існуючої САРН неможливо. Для ха-
рактеристик з постійним і змінним гістерезисом 
наявність автоколивань можливе не при всяко-
му співвідношенні параметрів навантаження нT  
й нK .  

Для одержання автоколивального режиму в 
системі автоматичного регулювання напруги 
кіл управління ЕРС постійного струму необхід-
не введення додаткових ланок корекції, які до-
зволяють збільшити ступінь полінома знамен-
ника рівняння лінійної частини (3). Колами ко-
рекції можуть служити класичні зворотні зв’яз-
ки, зміна характеру навантаження, наприклад, 
підключення конденсатора великої ємності па-
ралельно навантаженню, введення в програм-
ний режим мікроконтролера імітації динамічної 
ланки, наприклад аперіодичної ланки першого 
порядку. 
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УДК 621.311 

О. І. БОНДАР, І. Л. БОНДАР (ДІІТ) 

ОЦІНКА ВПЛИВУ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ НА 
ВТРАТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ ЗАЛІЗНИЧНОГО 
ВУЗЛА 

В роботі запропоновано узагальнену математичну модель електричної мережі залізничного вузла 
електрифікованої залізниці. На основі цієї моделі виконано оцінку впливу встановлення пристроїв 
компенсації реактивної потужності на втрати електроенергії у мережі. 

В работе предложена обобщенная математическая модель электрической сети железнодорожного узла 
электрифицированной железной дороги. На основе данной модели выполнено оценку влияния установки 
устройств компенсации реактивной мощности на потери электроэнергии в сети.  

In this work the generalized mathematical model of an electrical network of the electrified railway junction is 
proposed. An estimation of influence of static var compensators installation on electric power losses in a network is 
executed on the basis of given model.  

Відомо, що Україна відноситься до енерго-
дефіцитних країн, яка задовольняє свої потреби 
в паливно-енергетичних ресурсах за рахунок 
власного їх видобутку лише частково. Тому 
проблема енергозбереження є на сьогодні одні-
єю з найактуальніших проблем розвитку еко-
номіки нашої держави. Ще у 1996 р. уряд Укра-
їни затвердив Комплексну державну програму 
енергозбереження України [1], яка передбачає 
вихід вітчизняних підприємств сфери матеріа-
льного виробництва та послуг в перспективі на 
рівень передових держав з ринковою економі-
кою щодо енергоємності.  

Невід’ємною складовою частиною в досяг-
ненні цієї мети є зменшення втрат електроенер-
гії на залізничному транспорті. Такі втрати 
умовно можна розподілити на ті, що безпосере-
дньо пов’язані з технологічним процесом, та 
додаткові, які зумовлені другорядними факто-
рами, зокрема перетоками реактивної потужно-
сті в електричних мережах залізниць. Ефектив-
ними технічними засобами зменшення таких 
перетоків є пристрої компенсації реактивної 
потужності, встановлення яких паралельно 
споживачу в місці його розташування дозволяє 
замінити шлях циркуляції реактивної потужно-
сті з контуру «джерело електроенергії – спожи-
вач» на контур «компенсуючий пристрій – 
споживач», розвантаживши при цьому живлячу 
електричну мережу. Додаткові позитивні нас-
лідки такого технічного рішення також відомі, 
основними з них є покращення режиму напруги 
в електричній мережі та отримання можливос-
тей додаткового підключення нових спожива-
чів без заміни живлячої лінії. 

Одночасно слід зазначити, що проблема 
впровадження засобів компенсації реактивної 
потужності в електромережах залізничного 
транспорту є комплексною і має ряд аспектів.  

Передусім тягові підстанції залізничного 
транспорту призначені для забезпечення елект-
ропостачання як тягових, так і нетягових спо-
живачів. Така ситуація є характерною для елек-
трифікованих залізниць саме країн колишнього 
СРСР. В той же час, як зазначено [2], на заліз-
ницях світу подібна практика застосовується 
вкрай рідко, і як правило електрифіковані залі-
зниці мають автономну зовнішню систему еле-
ктропостачання. В той же час, як свідчать опу-
бліковані дані [3], з переробленої підстанціями 
залізниць України електроенергії на тягу вико-
ристано 58 %, а решта пішла на потреби різного 
роду нетягових споживачів або була транзито-
вана і передана стороннім організаціям. Відпо-
відно потрібно розрізнити питання компенсації 
реактивної потужності тягових та нетягових 
споживачів. 

Особливістю тягового навантаження є його 
різка зміна у часі. Тобто реактивна потужність 
компенсуючого пристрою має постійно зміню-
ватись відповідним чином з метою уникнення 
режимів перекомпенсації. Цей пристрій має 
бути встановлений на тяговій підстанції у  
РУ-27,5 кВ при системі тяги змінного струму, 
або ж РУ-10 (6) кВ при системі тяги постійного 
струму [4]. Попри існування подібних пристро-
їв централізованої компенсації на залізницях 
України, слід зазначити, що проблема плавного 
регулювання реактивної потужності у них не 
реалізована через відсутність вітчизняної еле-
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ментної бази для силових безконтактних регу-
ляторів. Крім того, наявність в системі тягового 
електропостачання вищих гармонік напруг і 
струмів суттєво знижує надійність роботи за-
значених пристроїв. 

Варто додати, що наявність центральної 
компенсації підвищує коефіцієнт потужності 
системи електропостачання залізниці в цілому, 
що позитивно впливає на режим у системі зов-
нішнього електропостачанняі, проте не змен-
шує втрати електроенергії в розподільчих ме-
режах залізничних районів електричних мереж. 
Між тим, довжина цих мереж складає близько 
8,8 тис. км високовольтних та 13 тис. км низь-
ковольтних мереж [3]. Від цих мереж отриму-
ють живлення нетягові споживачі з різним кое-
фіцієнтом потужності та режимом роботи, такі, 
наприклад, як освітлювальні пристрої, асинх-
ронні та синхронні двигуни, індукційні печі, 
зварювальні прилади та ін. В цілому ці спожи-
вачі можуть бути охарактеризовані як активно-
індуктивні навантаження, швидкість зміни у 
часі яких суттєво нижча, ніж у тягового наван-
таження. Компенсуючі пристрої можуть бути 
встановлені як для одиничних навантажень, так 
і для окремої групи (групова компенсація). 
Тобто постає задача вибору найефективнішого 
варіанту їх кількості, розташування і співвід-
ношення потужностей окремих пристроїв. На 
нашу думку, головним критерієм ефективності 
заходів з компенсації реактивної потужності 
має бути досягнення максимального річного 
економічного ефекту від її впровадження.  
В основі досягнення такого ефекту лежить зме-
ншення втрат електроенергії в розподільчій ме-
режі. Але в залежності від особливостей конк-
ретної електромережі можуть бути враховані й 
додаткові критерії, наприклад, необхідність 
покращення режиму напруги на віддаленому 
споживачеві або розвантаження окремої лінії 
від реактивного струму з метою створення мо-
жливості приєднання нових споживачів без її 
заміни, тощо. 

Таким чином, в задачі вибору компенсую-
чих пристроїв для залізничного району елект-
ричних мереж можна виділити такі основні 
етапи. 

1. Розробка математичної моделі району 
електромереж і визначення на її основі рівнів 
напруги та втрат електроенергії при різних 
конфігураціях і потужностях компенсуючих 
пристроїв. 

2. Визначення необхідної потужності, типів 
обладнання та доцільних місць розташування 

таких пристроїв за обраними критеріями ефек-
тивності. 

3. Визначення режимів роботи компенсую-
чих пристроїв, меж та алгоритмів регулювання 
їх реактивної потужності. 

Аналіз останніх публікацій із зазначеної те-
матики свідчить, що значна частина цих питань 
лишається поза увагою дослідників. Так, на-
приклад, у роботі [5] на основі матричного ме-
тоду розрахунку та ймовірнісного графіку руху 
поїздів розроблена математична модель ділян-
ки тягової мережі електрифікованої залізниці і 
виконано оцінку втрат електроенергії на цій 
ділянці, проте мережі нетягових споживачів, 
що живляться від тієї ж підстанції, що і тягова 
мережа, при цьому не розглядалися. Питанням 
компенсації реактивної потужності на вироб-
ничих об’єктах залізничного транспорту при-
свячено також роботу [6]. В якості компенсую-
чих пристроїв автор пропонує використання 
синхронних двигунів в режимі компенсаторів з 
неперервним керуванням реактивної потужнос-
ті. Зауважимо, що технічні можливості реаліза-
ції такого варіанту в більшості випадків обме-
жені відсутністю достатньої кількості синхро-
нних двигунів у складі нетягових споживачів.  

Отже, метою цієї роботи є розробка уза-
гальненої математичної моделі складно-
замкненої системи електропостачання нетяго-
вих споживачів електрифікованої залізниці і 
здійснення на її основі оцінки впливу встанов-
лення технічних засобів компенсації реактивної 
потужності на втрати електричної енергії в за-
значеній електромережі.  

Враховуючи розгалужену структуру таких 
мереж і велику кількість приєднань, при побу-
дові моделі, на нашу думку, найбільш доцільно 
використання матричного методу аналізу елек-
тричних кіл [7]. При цьому, виходячи із специ-
фіки задачі, перевагу при її розв’язанні слід на-
дати адаптованому методу вузлових напруг у 
матричній формі, оскільки така модель дозво-
ляє легко визначити напруги на всіх спожива-
чах. Таким чином, загальна модель мережі має 
наступний вигляд; 

 [ ][ ] [ ]∆Y U J= , (1) 

де [ ]Y  – матриця вузлових провідностей, 
     [ ]∆U  – вектор спаду напруги від кожного 
незалежного вузла до базисного; 
      [ ]J  – вектор задаючих струмів. 

Матрицю вузлових провідностей отримаємо 
наступним чином. Склавши діагональну мат-
рицю опорів віток (за відомими опорами ліній), 
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визначаємо діагональну матрицю провідностей 
як 

 [ ] [ ] 1
B BY Z −= . (2) 

Подальший перехід до матриці вузлових прові-
дностей виконуємо за формулою 

 [ ] [ ][ ][ ]TBY M Y M= , (3) 

де [ ]M  – перша матриця інциденцій (з’єднань 
у вузлах), 
      [ ]TM  – транспонована матриця [ ]M . 

Наведемо далі загальний алгоритм оцінки 
втрат електроенергії на основі математичної 
моделі (1) – (3). 

Спочатку складаємо граф схеми електроме-
режі. Для цього оберемо балансуючий вузол.  
У разі наявності одного джерела живлення, в 
якості балансуючого вузла доцільно прийняти 
шини тягової підстанції, а у разі наявності декі-
лькох джерел – джерело живлення, потужність 
якого найбільша. Також пронумеруємо вітки і 
вузли крім балансуючого і задамо позитивний 
напрямок віткам графа схеми.  

Після цього складаємо першу матрицю ін-
циденцій [ ]M . 

Далі складаємо матрицю комплексних опо-
рів віток [ ]BZ . 

Визначимо матрицю вузлових провідностей 
як 

 [ ] [ ][ ][ ]TBY M Y M= . (4) 

Визначимо також матрицю вузлових опорів 

 [ ] [ ] 1
B BZ Y −= . (5) 

За відомими навантаженнями споживачів 
складаємо вектор задаючих струмів [ ]J . 

Вектор спаду напруги від кожного з незале-
жних вузлів схеми до базисного знайдемо як 

 [ ] [ ][ ]B∆U Z J= . (6) 

Тоді спади напруг і струми у лініях можна 
знайти як 

 [ ] [ ] [ ]TB ∆U M U= ; (7) 

 [ ] [ ][ ] [ ]TB ∆I Y M U= . (8)  

Втрати потужності у кожній лінії та в усій 
мережі відповідно знайдемо за виразами (9)  
та (10). 

 2
i i iP R I∆ = ⋅ ; (9) 

 
1

n

i
i

P P
=

∆ = ∆∑ , (10) 

де n – кількість ліній електромережі. 

 
Рис. 1. Схема району електричних мереж залізничного вузла 

53



Як приклад, покажемо результати застосу-
вання цього алгоритму для оцінки можливих 
втрат електроенергії в електричних мережах 
залізничної станції Нижньодніпровськ-Вузол у 
разі застосування на частині споживачів при-
строїв компенсації реактивної потужності та 
перспективі реконструкції електромережі вузла 
з використанням номінальної живлячої напруги 
10 кВ.  

Існуючу схему електромережі вузла пред-
ставлено на рис. 1.  

Як бачимо з рис. 1, через 42 повітряні та ка-
бельні лінії, що утворюють складно-замкнену 
систему електропостачання, отримують жив-
лення від тягової підстанції ЕЧЕ-15 та лінії мі-
ської мережі загалом 33 трансформаторні під-
станції. Граф, що відповідає цій схемі, предста-
влено на рис. 2.  

 
Рис. 2. Граф схеми району електричних мереж залізничного вузла рис. 1 

Результати розрахунків, що виконані за фо-
рмулами (4) – (10) за відомими потужностями 
навантажень і опорами ліній, показують, що 
річні втрати електроенергії в розподільчій ме-
режі за відсутності пристроїв компенсації реак-
тивної потужності при заданих умовах склада-
ють 7,308·105 кВт·год. (рис. 3).  

На основі аналізу характеру роботи спожи-
вачів серед них встановлені такі їх групи, що 
мають найнижчий середній коефіцієнт потуж-
ності (близько 0,78). Після цього методом пе-
ребору варіантів встановлено, що у разі засто-
сування лише одного пристрою групової ком-
пенсації реактивної потужності найбільш доці-
льно встановити його на ТП-20 (рис. 1). В 
якості такого пристрою пропонується застосу-
вати батарею конденсаторів, встановлена по-
тужність якої становить 3000 квар, що дозво-
лить підняти коефіцієнт потужності групи  
споживачів, приєднаних до ТП-20, ТП-10 та 
КТП-ПЧ-8 до 0,97. В цьому випадку за рахунок 
зменшення перетоків реактивної потужності, а 
отже і струмів, річні втрати електричної енергії 

в лініях електромережі зменшуються і склада-
ють 6,166·105 кВт·год. 

2 .105

4 .105

6 .105

8 .105

0

∆P, кВт  год.

1 2  
Рис. 3. Гістограма річних втрат електричної енергії  

в мережі залізничного вузла: 
1 – за відсутності компенсуючого пристрою; 
2 – за наявності компенсуючого пристрою 
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Проведені у роботі дослідження дозволяють 
зробити наступні висновки. 

1. Питання компенсації реактивної потуж-
ності в електромережах залізничного транспор-
ту потребує комплексного підходу, що полягає 
у необхідності аналізу режимів роботи не лише 
частини системи, котра забезпечує електротягу, 
але й електромережі нетягових споживачів, в 
якій у зв’язку з перетоками реактивної потуж-
ності також мають місце значні втрати електро-
енергії, а отже, є необхідність у встановленні 
пристроїв одиничної або групової компенсації 
реактивної потужності. 

2. Зазначений аналіз режимів роботи елект-
ромереж нетягових споживачів може бути здій-
снений шляхом математичного моделювання на 
основі матричного методу розрахунку електри-
чних кіл. Зокрема, за допомогою такої моделі 
можливо отримати значення втрат електроене-
ргії при різних варіантах розташування компе-
суючих пристроїв, а також значення напруг на 
споживачах . 

3. Реалізація заходів з компенсації реактив-
ної потужності в електромережах нетягових 
споживачів може дати відчутний економічний 
ефект. Так, наприклад, як видно з рис. 3, за ра-
хунок встановлення лише одного пристрою 
групової компенсації можна скоротити втрати 
електроенергії в мережі майже на 19,5 %. 

Наприкінці виділимо перспективні напрям-
ки подальших досліджень у розглянутому пи-
танні. По-перше, потрібна розробка загальної 
методики визначення оптимальної кількості, 
місць розташування та потужності компенсую-
чих пристроїв у електромережі. По-друге, по-
требує вдосконалення математична модель ме-
режі з точки зору необхідності врахування од-
ночасно, як тягових, так і нетягових наванта-
жень і, відповідно, відпрацювання комплексних 
рішень щодо компенсації їх реактивних потуж-
ностей. 

Потребують також додаткового обґрунту-
вання і критерії ефективності заходів з компен-
сації реактивної потужності. І, нарешті, актуа-

льною лишається задача визначення необхід-
них меж регулювання реактивної потужності 
компенсуючих пристроїв залежно від зміни на-
вантаження споживача. 
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УДК 621.314 

Ю. П. ГОНЧАРОВ, В. В. ЗАМАРУЕВ, В. В. ИВАХНО, Р. И. ЛЮБИЧ (НТУ «ХПИ»), 
Н. В. ПАНАСЕНКО (ДНДЦ УЗ) 

МИНИМИЗАЦИЯ ФИЛЬТРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЯГОВЫХ 
ПОДСТАНЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ВОЛЬТОДОБАВОЧНОГО 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

Розглянуто структуру джерела живлення тягової підстанції постійного струму напругою 3,2 кВ. Показа-
но, що дросель вихідного фільтра тягової підстанції з використанням вольтододаткового перетворювача 
можна виключити. Розроблено динамічну модель вольтододаткового перетворювача, визначено його харак-
теристики як активного фільтра. 

Рассмотрена структура источника питания тяговой подстанции постоянного тока напряжением 3,2 кВ. 
Показано, что дроссель выходного фильтра тяговой подстанции с использованием вольтодобавочного пре-
образователя можно исключить. Разработана динамическая модель вольтодобавочного преобразователя, 
определены его характеристики как активного фильтра.  

The structure of traction substation 3,2 kV DC power source is considered. It is shown that the output filter 
choke of traction substation with voltage added converter may be excluded. A dynamic model of voltage added con-
verter is developed, its features, as an active filter, are described. 

1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ И 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

Известно, что к тяговым подстанциям же-
лезных дорог, электрифицированных на посто-
янном токе, предъявляются жесткие требования 
по уровню пульсаций выходного напряжения. 
Действующее псофометрическое значение на-
пряжения не должно превышать 4 В при номи-
нальном значении постоянной составляющей 
3300 В [1]. Традиционное средство обеспече-
ния столь низких относительных пульсаций 
состоит в использовании мощных пассивных 
фильтров, в которых самым дорогостоящим и 
громоздким элементом являются последова-
тельный дроссель. По стоимости и массе этот 
элемент соизмерим с силовым трансформато-
ром. Достижения силовой электроники позво-
ляют радикальным образом сократить массу 
фильтров, а при использовании предлагаемой 
схемы с вольтодобавочным преобразователем 
вовсе исключить дроссель (рис. 1). Его роль 
при сглаживании пульсаций выполняет ВП, 
который работает с широтно-импульсной мо-
дуляцией (ШИМ) и действует как основной 
активный фильтр (АФ) [2]. 

При частоте переключений IGBT, равной 
1200 Гц, что соответствует результирующей 
частоте ШИМ 4800 Гц, можно подавить гармо-
ники выходного напряжения основного выпря-
мителя до 30-й включительно. Для сглаживания 
более высокочастотных пульсаций ОВ, а также 
пульсаций с частотой ШИМ ВП достаточно, 
как показано в настоящей работе, «естествен-
ной» индуктивности Ld обмоток трансформато-

ра, питающих основной выпрямитель. При до-
пущении о нулевой продолжительности комму-
таций она совпадает с индуктивностью рассея-
ния двух фаз трансформатора 

 ωcLd = 2xs
*z = π/3 xs

*udN /idN , (1) 

где ωc – угловая частота питающей сети; udN и 
idN – номинальные выходные напряжение и ток; 
xs

* – относительное индуктивное сопротивле-
ние рассеяния (напряжение короткого замыка-
ния) трансформатора; z – сопротивление номи-
нальной нагрузки фазы, как отношение номи-
нального напряжения фазы U = π/(3 6 )udN к 

номинальному току фазы I = 2
3 idN . Напри-

мер, при xs
* = 0.08, udN  = 3300 В, idN  =  

= 1600 А имеем Ld ≈ 550 мкГн, что примерно на 
порядок меньше рекомендуемого значения ин-
дуктивности фильтрового дросселя. В остаю-
щейся после исключения фильтрового дросселя 
части пассивного фильтра достаточно приме-
нить конденсатор Cd ≈ 400 мкФ, ёмкость кото-
рого примерно соответствует рекомендуемым 
значениям. 

В связи с предельно малым значением по-
следовательной индуктивности, а, значит, ма-
лым запасом энергии в ней, улучшается качест-
во переходных процессов при пуске и отклю-
чении аварийных токов в контактной сети, а 
функцию кратковременного ограничения токов 
короткого замыкания принимает на себя узел 
КТО. В режиме короткого замыкания и при 
пуске вводится токоограничивающий резистор, 
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который в установившихся режимах шунтиру-
ется GTO-тиристором узла КТО. 

КТО

ПС

C

КС

АФИ

Cd

ВП

ОВ
Т

W1
W4

W3

W2

Рис. 1. Структура источника питания тяговой  
подстанции: 

ПС –питающая сеть; Т – силовой трансформатор;  
ОВ – основной выпрямитель; ВП – вольтодобавочный 
преобразователь; С – входной фильтр ВП; КТО – узел 
кратковременного токоограничения; Cd – выходной 

фильтр; КС – контактная сеть; АФИ – последовательный 
активный фильтр 

Вольтодобавочный преобразователь так- 
же позволяет осуществить плавное регулирова-
ние выходного напряжения в пределах 
± (10…15) % и повысить коэффициент мощно-
сти питающей сети до значения 0,98…0,99.  
ВП действует как обратимый преобразователь 
со структурой «выпрямитель напряжения – ин-
вертор тока», что позволяет получить двупо-
лярное выходное напряжение и при заданном 
диапазоне регулирования ∆ud выходного на-
пряжения сократить максимальное выходное 
напряжение вольтодобавки до значения ∆ud / 2. 
Для этого в коммутаторе вольтодобавочного 
преобразователя (рис. 2) должны использовать-
ся двухквадрантные ключи с обратной блоки-
рующей способностью по напряжению, а в 
случае использования одноквадрантных клю-
чей необходимо введение последовательных 
диодов. 

Некоторым недостатком предлагаемого ре-
шения является повышенная частота ШИМ. 
При использовании современных IGBT на ток 
3,6 кА и напряжении 1700 В коммутационные 
потери достигают значения 70 % от потерь 
проводимости, что затрудняет отвод тепла. 
Частоту ШИМ можно сократить вдвое, допол-
няя схему с вольтодобавочным преобразовате-
лем маломощным последовательным активным 

фильтром АФИ, показанным на рис. 1. Введе-
ние АФИ, кроме сокращения коммутационных 
потерь, позволяет дополнительно сократить 
примерно на порядок уровень гармоник напря-
жения в КС. 

 
Рис. 2. Коммутатор ВП 

Снижение инерционности выходной цепи 
при исключении силовых магнитных элементов 
требует разработки специальных алгоритмов 
управления, что и составляет задачу настоящей 
работы. 

2. ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
КОММУТАТОРА ВП 

Она необходима для анализа динамических 
свойств ВП, работающего в качестве АФ. Воз-
можны различные алгоритмы управления ком-
мутатором выпрямителя напряжения [3, 4]. Од-
нако динамические свойства мало зависят от 
особенностей конкретного алгоритма и могут 
быть пояснены на примере алгоритма, предла-
гаемого в [4]. При этом управляющее воздейст-
вие влияет на амплитуду трёхфазной системы 
синусоидальных токов задания iз(1) – iз(3) на вхо-
де ВП (амплитуду результирующего вектора), 
которую для решения задач настоящей работы 
достаточно принять совпадающей по фазе с 
напряжением (рис. 3, а). Номер фазы указан в 
скобках. В выходном напряжении ud чередуют-
ся импульсы, когда точки АБ подключены па-
рой ключей разных фаз к одному из трёх ли-
нейных входных напряжений и паузы, когда 
точки АБ соединены парой ключей одной из 
фаз накоротко. Процессы на интервалах им-
пульсов анализируются, принимая допущение о 
малости периода ШИМ Tш в сравнении с пе-
риодом сети Tс = 2π/ωс, что позволяет пренеб-
речь изменением напряжений и токов задания 
внутри периода ШИМ. Тогда на периоде ШИМ 
в каждой фазе проводит ток di  тот из ключей, 
направление проводимости которого соответ-
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ствует требуемому направлению входного тока 
и относительная длительность интервала его 
проводимости равна относительному току 
iз(m)/id. 

Рассмотрим тот период ШИМ, в котором 
находится точка максимума одного из фазных 
напряжений (t1 на рис. 3, а). На этом периоде 
ключ 1 проводит совместно с 4 и 6, а на выход 
в равной пропорции по длительности поступа-
ют линейные напряжения u(12) = u(1) – u(2) и  
u(13) = u(1) – u(3). С учётом допущения о малости 
периода ШИМ они имеют одинаковую величи-
ну 3 2  от амплитуды (рис. 3, б). 

 
Рис. 3 Приведение преобразователя рис. 2  
к эквивалентному понижающему ШИП: 

а – входные напряжения и токи задания на периоде  
повторяемости параметров коммутатора Тс/6; б – эквива-
лентное выходное напряжение на периоде ШИМ – Тш;  

в – эквивалентный ШИП; г, д – импульсная и непрерывная 
модели коммутатора ВП 

На других периодах ШИМ, располагающихся 
слева и справа относительно t1, выходное на-
пряжение примерно сохраняет среднее значе-
ние, поскольку суммарная длительность им-
пульса, определяемая относительным током 
iз(m)/id , почти постоянна, а увеличение одного 
из линейных напряжений компенсируется сни-
жением второго. Поскольку, далее, интервал 
Tс/6 является периодом повторяемости процес-
са по отношению к выходному напряжению, то 
можно принять, что выходное напряжение име-
ет форму приведенную на рис. 3, б для всех пе-
риодов ШИМ, и тогда ВП по характеру процес-
сов не отличается от простого понижающего 
широтно-импульсного преобразователя (ШИП) 
(рис. 3, в). В том, что входное напряжение эк-
вивалентного ШИП равно номинальному вы-
ходному напряжению udN фактического преоб-
разователя, нетрудно убедиться, приравнивая 
активные мощности на входе и выходе при 
максимальном коэффициенте заполнения 
3/2 UmIm = udN id , откуда с учётом Im = id имеем 

 udN = 3/2 Um= 3 2  Uлm , (2) 

где Um и Im – амплитудные значения фазного 
напряжения и тока на входе. 

Следовательно, как и в понижающем ШИП, 
приращение выходного напряжения при беско-
нечно малом приращении относительного 
управляющего сигнала xу имеет форму беско-
нечно короткого импульса с вольтсекундной 
площадью udN Tш∆xу, что соответствует эквива-
лентной схеме рис. 3, г. Импульсный элемент δ 
имеет, по определению, единичную площадь 
мгновенных импульсов, а при их усреднении на 
периоде Tш получаем непрерывную модель 
коммутатора рис. 3, д. 

Таким образом, линеаризованный коммута-
тор ВП является по отношению к относитель-
ному управляющему сигналу пропорциональ-
ным звеном с передаточным коэффициентом 
udN . Следовательно, согласно известной теоре-
ме Котельникова, ВП как АФ может компенси-
ровать гармоники ОВ при частотах до полови-
ны частоты ШИМ.  

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВП, КАК 
АКТИВНОГО ФИЛЬТРА 

На рис. 4, а показана общая структура сис-
темы при замещении вольтодобавочного пре-
образователя понижающим ШИП. Источник 
э.д.с. е замещает генератор подавляемых гар-
моник. Сигнал ошибки активного фильтра  
∆u = e – ud фиксируется датчиком напряжения 
и поступает на вход канала активной фильтра-
ции, имеющего передаточную функцию W и 
формирующего управляющий сигнал uу ШИМ-
контроллера.  

Замещая ШИП вместе с ШИМ-контрол-
лером линейной моделью (рис. 3, г), получаем 
эквивалентную схему рис. 4, б. Переходя к не-
прерывной модели рис. 3, д, получаем переда-
точную функцию замкнутой системы на низких 
частотах  

 Wз ≈ ∆u / e = (1 + udN W)-1. (3) 

Коэффициент подавления активного фильт-
ра равен отношению модулей сигналов e и ∆u 

 kп = |e  / ∆u| = |1 + udN W| ≈ udN |W|. (4) 

Теоретически должны подавляться все гар-
моники основной частоты f0 = 50 Гц с шагом по 
номеру гармоники n = 1. Практически доста-
точно подавить все четные гармоники, и тогда 
шаг по отношению к основной частоте n = 2. За 
исключением нескольких наиболее выделяю-
щихся (канонических) гармоник, достаточно 
иметь kп порядка 10. 

Импульсное напряжение ud содержит широ-
кий спектр высокочастотных гармоник ШИМ, 
которые не могут быть подавлены и играют 
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роль высокочастотной помехи. Поэтому пере-
даточная функция W должна обладать свойст-
вами фильтра низких частот (ФНЧ). 

ДН

ud

W

ШИМ

u

uу

udN

S

а)

udN

W

+-
е

u

е

б)  
Рис. 4. Общая структура системы: 

а – структура системы активной фильтрации;  
б – линеаризованная модель 

Рассмотрим два крайних по этому фактору 
случая.  

Простейшим ФНЧ (широкополосным) явля-
ется интегрирующее звено.  

 W = k / p,   |W| = k / ω, (5) 

где k – коэффициент усиления интегратора, ω – 
частота подавляемой гармоники. 

Известно, что фактором, ограничивающим 
величину коэффициента усиления, являются 
субгармонические колебания, обусловленные 
тем, что преобразователь действует на непре-
рывную часть системы с помощью импульсов 
(«толчков»), учитываемых импульсным эле-
ментом δ. При W согласно (5) граничное по ус-
ловию устойчивости произведение передаточ-
ных коэффициентов пропорциональных звень-
ев в замкнутом контуре рис. 4, б равно двум [4] 
udN Tш k = 2, что дает  

 kп=2/(Tш ω)=(πω*)-1, (6) 

где ω* = ω/ωш – частота подавляемой гармони-
ки в отношении к частоте ШИМ. 

Например, при fш = 2400 Гц, что соответст-
вует приемлемым коммутационным потерям 
при использовании IGBT и kп = 10, имеем ω* =  
= 3,2⋅10-2 и f = 76 Гц. Таким образом, при ис-
пользовании широкополосного фильтра можно 
удовлетворительно подавить только основную 
частоту 50 Гц, и умеренное усложнение пере-
даточной функции фильтра в рамках широко-
полосной концепции не вносит качественных 
изменений.  

Другим крайним случаем является исполь-
зование параллельного соединения узкополос-
ных фильтров, электрический эквивалент каж-
дого из которых соответствует рис. 5.  

 
Рис. 5. Электрический эквивалент  

узкополосного фильтра 

На резонансной частоте ω результирующее со-
противление реактивной части фильтра равно 
нулю, и поэтому передаточная функция равна 
единице. При отклонении от нее за счет возни-
кающей разницы индуктивного и емкостного 
сопротивления модуль передаточной функции 
при достаточно высокой добротности быстро 
падает. Для получения заданного коэффициен-
та усиления k на резонансной частоте необхо-
димо дополнить фильтр рис. 5 пропорциональ-
ным звеном, что согласно (4) дает   

 xу = kuу,   kп= udN k. (7) 

На высоких частотах, в том числе на частоте 
субгармонических автоколебаний, можно при 
определении тока i учитывать лишь сопротив-
ление дросселя pL, что для всей цепи парал-
лельно соединенных фильтров отдельных гар-
моник даст  

 W =k /(Qp)Σ ω, (8) 

где принято, что коэффициент усиления k для 
всех параллельно соединенных фильтров оди-
наков. 

При достаточно большом количестве парал-
лельных звеньев дискретную сумму их резо-
нансных частот ω можно приближенно заме-
нить интегралом согласно равенствам 

 
в 2

в

0

1 1( )
2

d
ω ω

ω = ω ∆ω ≈ ω ω =
∆ω ∆ω ∆ω∑ ∑ ∫ , (9) 

где ωв и ∆ω – верхний предел частоты подав-
ляемой гармоники и шаг по этой частоте. 

Из (8) следует, что по отношению к автоко-
лебаниям узкополосный фильтр обладает свой-
ствами интегрирующего звена, как и рассмат-
ривавшийся выше широкополосный. Следова-
тельно, можно применить тот же критерий ус-
тойчивости, что с учетом (4) дает 

udN Tш (k/Q)ωв
2/(2∆ω) = 2; 

 kп = 2/π (∆ω*Q/ωв
*2), (10) 

где величина k найдена из первого уравнения 
(10) как условия устойчивости и подставлена 
как |W| на резонансной частоте в (4). В качестве 
базиса для относительных частот, обозначен-
ных звездочкой, вновь принята частота ШИМ. 
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Как следует из (10), основным фактором по-
вышения коэффициента подавления при узко-
полосных фильтрах является возможность при-
нять высокую добротность Q, что делает такие 
фильтры малопроницаемыми для высокой час-
тоты автоколебаний. Ограничением является 
уход частоты сети fс от номинального значения 
50 Гц. Без автоподстройки частот фильтров, 
которая сильно усложняет алгоритм управле-
ния, можно принять Q = 50. Примем также  
ωв

* = 0,5 согласно теореме Котельникова, а так-
же допустим, что подавляются все гармоники 
частоты сети, то есть шаг ∆ωв = fс/fш. Тогда при 
fш = 2400 Гц найдем kп = 2,65, что недостаточно. 
Если снизить вдвое верхний предел подавляе-
мых частот (до частоты 12-й гармоники сети, 
т.е. до 600 Гц), то получим приемлемый коэф-
фициент подавления kп ≈ 10. Его можно повы-
сить еще вдвое, подавляя только четные гармо-
ники сети, что повышает в 2 раза величину ∆ω*. 
Для повышения эффективности подавления как 
более высоких частот, так и частот основной 
полосы можно применить дополнительный ма-
ломощный активный фильтр, подключенный 
последовательно на выход за конденсатором 
силового фильтра (АФИ на рис. 1). Применяя в 
этом фильтре ШИМ с частотой 20…40 кГц и 
быстродействующие полевые транзисторы при 
широкополосном ФНЧ согласно рекомендаци-
ям работы [5] можно получить величину псо-
фометрического напряжения порядка 1 В, что 
соответствует допустимым нормам. 

4. УЧЕТ СПЕЦИФИКИ 
БЕЗДРОССЕЛЬНОГО ВЫХОДНОГО 

ФИЛЬТРА 
Основная особенность системы без дросселя 

выходного фильтра состоит в том, что сигнал 
ошибки ∆u = e - ud (рис. 4, а), в котором ошибка 
регулирования активного фильтра выделяется с 
минимальным запаздыванием, при использова-
нии «внутреннего» дросселя недоступен для 
непосредственного измерения. Одним из вари-
антов его получения является вычисление сиг-
нала ошибки по текущим значениям напряже-
ния uc на конденсаторе и выходного тока id 
коммутаторов 

 ∆u = uc – Ld did /dt. (11) 
Поскольку при этом необходимо дифференци-
рование сигнала id , то требуются дополнитель-
ные средства повышения помехозащищенно-
сти. В качестве одного из таких средств можно 
использовать усреднение в нескольких текущих 
точках на периоде ШИМ, что снижает им-
пульсные помехи с частотой ШИМ.  

Компьютерное моделирование источника 
питания тяговой подстанции (рис. 1) с вольто-

добавочным преобразователем, использующим 
коммутатор (рис. 2) и предложенные способы 
построения системы управления, подтвердило 
достоверность и эффективность предлагаемых 
рекомендаций. 

ВЫВОДЫ 
1. При использовании вольтодобавочного 

преобразователя на запираемых полупроводни-
ковых приборах в качестве активного фильтра 
возможно полностью исключить дроссель вы-
ходного фильтра, возложив его функции на ин-
дуктивность рассеяния двух фаз сетевого 
трансформатора в основном выпрямителе. 

2. Получена динамическая модель вольто-
добавочного преобразователя, замещающая его 
понижающим ШИП, и непрерывная модель 
системы узкополосных управляющих фильтров 
на высоких частотах, что в совокупности по-
зволяет выполнить простую приближенную 
оценку допустимых по устойчивости коэффи-
циентов усиления канала подавления гармоник. 

3. При частоте переключений полупровод-
никовых приборов вольтодобавки порядка 
1200 Гц можно получить приемлемый гармо-
нический состав выходного напряжения без 
дополнительных средств, а при меньшей часто-
те целесообразно применять дополнительный 
маломощный активный фильтр, который вво-
дится последовательно в выходную цепь после 
конденсатора пассивного фильтра. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Бурков, А. Т. Электронная техника и преобразо-

ватели [Текст] : учеб. для вузов ж.д. транспорта 
/ А. Т. Бурков. – М.: Транспорт, 2001. – 464 с. 

2. Обратимый преобразователь вольтодобавочного 
типа для тяговых подстанций электрифициро-
ванных железных дорог [Текст] / Н. В. Панасе-
нко и др. // Залізн. трансп. України. – 2007. –  
№ 4. – С. 76-80. 

3. PWM regenerative rectifiers: State of the art 
[Текст] / J. R. Rodriguez et al. // IEEE Trans. on 
industrial electronics. – Feb. 2005. – V. 52,  
No. 1. – P. 5-22.  

4. Перетворювальна техніка [Текст]. – Ч. 2 /  
Ю. П. Гончаров та ін.; за ред. В. С. Руденка. – 
Х.: Фоліо, 2000. – 357 с. 

5. Хворост, Н. В. Силовые активные фильтры для 
систем частотно-регулируемого привода на 
электрическом транспорте [Текст] / Н. В. Хво-
рост, Ю. П. Гончаров, Ю. В. Чурсина // 
Технічна електродинаміка. Тематичний випуск: 
Силова електроніка та енергоефективність,  
Ч. 1. – 2006. – К.: Інститут електродинаміки 
НАН України. – С. 19-26. 

 
Поступила в редколлегию 16.12.2008. 

60



УДК 621.314 

Ю. П. ГОНЧАРОВ, В. В. ЗАМАРУЕВ, В. В. ИВАХНО (НТУ «ХПИ»),  
Н. В. ПАНАСЕНКО, В. В. БОЖКО (ДНДЦ УЗ), 
П. Д. АНДРИЕНКО (ОАО НИИ «Преобразователь»), И. И. ЛАГУТА («Укрзалізниця») 

АНОМАЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ РЕЖИМЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 
ВОЛЬТОДОБАВОЧНОГО ТИПА ДЛЯ ТЯГОВЫХ ПОДСТАНЦИЙ 
ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Представлено результати аналітичного дослідження й комп’ютерного моделювання аномальних, сталих 
й перехідних режимів, що пов’язані з резонансними явищами у вхідному фільтрі вольтододаткового пере-
творювача на базі IGBT з однополярною ШІМ. Пропонуються способи усунення резонансу як засобами ке-
рування, так і за допомогою силових вузлів, що сполучені із засобами захисту від перенапруг. 

Представлены результаты аналитического исследования и компьютерного моделирования аномальных, 
установившихся и переходных режимов, связанных с резонансными явлениями во входном фильтре вольто-
добавочного преобразователя на базе IGBT с однополярной ШИМ. Предлагаются способы устранения резо-
нанса как средствами управления, так и с помощью силовых узлов, совмещённых со средствами защиты от 
перенапряжений.  

The results of analytical research and computer design of the anomalous, steady-state and transitional modes re-
lated to the resonance in the input filter of voltage added converter based on IGBT with the PWM are presented. The 
ways of resonance removal by both the control means and the power blocks, combined with the overvoltage protec-
tion, are offered.  

1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ И 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

Для улучшения электрических характери-
стик тяговых подстанций магистральных же-
лезных дорог постоянного тока авторами пред-
ложено дополнить традиционную схему не-
управляемого либо выпрямителя с фазовым 
управлением последовательным вольтодоба-
вочным преобразователем на основе инвертора 
тока – выпрямителя напряжения (ИТВН) с од-
нополярной широтно-импульсной модуляцией 
(ШИМ) [1]. Общая структура преобразователя 
показана на рис. 1. 

Использование ИТВН позволяет выполнить 
преобразователь вольтодобавочного типа как 
реверсивный с относительным диапазоном ре-
гулирования ± p*. Небольшой диапазон регули-
рования напряжения (целесообразно принять 
порядка 0,2) позволяет применить имеющиеся 
на рынке мощные относительно низковольтные 
IGBT, дополняя их последовательными прямы-
ми диодами для реализации свойств ключа зна-
копеременного напряжения. Применение IGBT 
позволяет использовать частоту ШИМ порядка 
1800 Гц, достаточную для реализации входного 
фильтра с использованием индуктивности рас-
сеяния LS трансформатора в качестве основного 
элемента.  

C

КС

Cd

ВП

ОВ

Т1

Т2

uн

Ld

uП

id

 
Рис. 1. Структурная схема преобразователя: 
uП – питающая сеть; ОВ – основной выпрямитель;  

ВП – вольтодобавочный преобразователь; С – конденса-
тор входного фильтра ВП; Ld, Cd – выходной фильтр;  

Т1, Т2 – сетевые трансформаторы; КС – контактная сеть 

Кроме стабилизации выходного напряже-
ния, ВП позволяет выполнить ещё ряд функ-
ций: 
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- поддержание близкого к единице коэффи-
циента мощности питающей сети; 

- активную фильтрацию канонических и 
неканонических гармоник ОВ до двенадцатой 
включительно, что позволяет уменьшить ин-
дуктивность дросселя Ld и, в пределе, вовсе ис-
ключить его, возложив функции дросселя 
фильтра на индуктивность рассеяния двух фаз 
сетевого трансформатора Т1 [2]; 

- ограничение аварийных токов при корот-
ких замыканиях путём добавления шунтирую-
щей цепи с резистором параллельно выходу 
вольтодобавки [3]. 

Аномальные и переходные режимы работы 
преобразователей на базе ИТВН изучены не-
достаточно, в особенности с учётом специфики 
тяговой нагрузки. В данной работе авторы по-
пытались частично восполнить этот пробел, 
ориентируясь в виде примера на тяговый пре-
образователь с номинальным выходным на-
пряжением uн = 3300 В и током idн = 1600 А. Ис-
следуются следующие режимы: 

- возбуждение установившихся резонанс-
ных колебаний во входном фильтре вольтодо-
бавки на частотах гармоник питающей сети; 

- переходные электрические режимы по на-
пряжению и определение целесообразных запа-
сов по рабочему напряжению полупроводнико-
вых ключей ВП. 

2. ВОЗБУЖДЕНИЕ РЕЗОНАНСНЫХ 
КОЛЕБАНИЙ ВО ВХОДНОМ ФИЛЬТРЕ 

Со стороны источника питания uП входной 
фильтр является последовательным резонанс-
ным контуром (рис. 2) с относительными пара-
метрами (при допущении LП → 0) 

 *
p * *

1

s

f
b x

= ;   
*

*
*
sx

b
ρ = ;   

*

*
RQ =
ρ

, (1) 

где fр*, ρ*, Q – соответственно, резонансная час-
тота, характеристическое сопротивление и доб-
ротность контура; xs

*, b* и R* - относительные 
значения индуктивного сопротивления, емко-
стной проводимости и активного сопротивле-
ния.  

В качестве базисной частоты в (1) принята 
частота сети fс, в качестве базисного сопротив-
ления zб – приведенное сопротивление номи-
нальной нагрузки фазы трансформатора Т2,  
в качестве базисной проводимости - величина 
1/zб.  

Для возникающих в контуре вынужденных 
колебаний можно применить принцип наложе-
ния. 
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eП iв

П LS C R
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Рис. 2. Эквивалентная схема цепи  

входного фильтра: 
eП и LП – источник э.д.с. и внутренняя индуктивность 

питающей сети; iв – источник тока, учитывающий ОВ,  
а возможно, и другие параллельно работающие выпрями-
тели; LS , С и R – элементы входного фильтра с учётом 

потерь энергии; i – источник тока, замещающий  
коммутатор ВП 

Внешний по отношению к вольтодобавке 
источник тока iв возбуждает колебания через 
падение напряжения на внутреннем сопротив-
лении питающей сети, основную долю которо-
го даёт внутренняя индуктивность Lп .  Прини-
мая допущение о малости установленной мощ-
ности вольтодобавки, это падение напряжения 
можно рассматривать как источник эквива-
лентной внутренней э.д.с. (рис. 3) 

 Еэk = k ωC LП Iвk , (2) 

где Iвk и Еэk – k-е гармоники тока и внутренней 
э.д.с. 

eЭ

LS C R

u

 
Рис. 3. Приближённая эквивалентная схема  

по отношению к внешним гармоникам, создаваемым 
источником тока iв 

Пренебрежём сопротивлением, учитываю-
щим потери энергии, и учтём, что на частоте  
k-й гармоники относительное значение сопро-
тивления дросселя равно kxS

*, а проводимость 
конденсатора – kb*. Тогда получим соотноше-
ние между напряжением на конденсаторе и 
внутренней э.д.с. 

 U* = Uk /Eэk = ((k/fр*)2  - 1)-1. (3) 

При реальных параметрах входного фильтра 
его резонансная частота fр* находится в зоне 
высших гармоник частоты сети. Если она совпа-
дает или близка к частоте одной из высших гар-
моник, то напряжение на входе коммутатора 
вольтодобавки растёт в пределе неограниченно. 
Это ведёт к возрастанию пульсаций напряжений 
и токов, дополнительному нагреву электрообо-
рудования и к возможному выходу из строя си-
ловых элементов. 
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На рис. 4 показаны гармоники, присутст-
вующие в трёхфазной сети. При симметрии на-
грузки по тактам (полупериодам) из полного 
спектра выпадают чётные гармоники, а при 
симметрии по фазам – кратные трём [4]. Кре-
стами показаны номера гармоник, возбуждаю-
щих колебания во входном фильтре. Ясно, что 
для снижения резонансных явлений необходи-
мо располагать резонансную частоту фильтра в 
интервалах между присутствующими гармони-
ками. Как следует из рис. 4, имеются большие 
∆k1 = 4 и малые ∆k2 = 2 интервалы. При исполь-
зовании большего интервала имеется больший 
резерв на возможный разброс параметров С и 
LS, а также меньше величина u*. По обоим фак-
торам целесообразно принять резонансную 
частоту fр*, равную или близкую к частоте од-
ной из гармоник, кратных трём (3, 9, 15 …). 

 
Рис. 4. Гармоники, присутствующие в э.д.с.  

трёхфазной сети при симметричной двухтактной 
нагрузке 

Параметры входного фильтра зависят от часто-
ты ШИМ fш* и допустимых относительных ам-
плитуд гармоники ШИМ в напряжении на кон-
денсаторе Uш

* и в токе Iпш* вторичной обмотки 
трансформатора Т2 

 xs
*fш* = Uш

*/Iпш* ;     b*fш* = Iш*/Uш
* , (4) 

где Iш* – наибольший относительный ток пуль-
саций, генерируемый коммутатором вольтодо-
бавки, Iш* ≈ 0,5. 

Умножая почленно два равенства (4) друг на 
друга и учитывая (1), найдём 

 
*

* * пш
*р ш
ш

If f
I

=  . (5) 

Как видно из (5), основным фактором, опре-
деляющим величину fр*, является частота 
ШИМ - fш* и, в меньшей степени, допустимые 
пульсации тока Iпш* во вторичной обмотке 
трансформатора. Например, при Iпш* = 0,03 и 
fр* = 9 имеем fш* = 36, что соответствует частоте 
ШИМ fш = 1800 Гц. 

При xs
* = 0,055, что соответствует транс-

форматору ТСЗП-1600/10У3, выпускаемому 
заводом «Уралэлектротяжмаш», имеем из (4) 
Uш

* = 0,06 и b* = 0,23, что при p* = 0,2 соответ-
ствует приемлемой реактивной мощности кон-
денсаторов, равной 4,6 % от мощности преоб-

разователя. Аналогично, при fр* = 3 найдём 
fш* = 12, Uш

* = 0,02 и b* = 2,07, т.е. реактивная 
мощность конденсаторов становится неприем-
лемо большой, а частота ШИМ – недостаточной 
для активной фильтрации гармоник. Использо-
вание следующей гармоники, кратной трём, в 
качестве резонансной частоты (fр* = 15) даёт ещё 
меньшую в сравнении с fр* = 9 реактивную мощ-
ность конденсаторов и лучшие динамические 
свойства, но мало приемлемую по коммутаци-
онным потерям частоту ШИМ. 

Недостаток синтезированного таким обра-
зом входного фильтра состоит в том, что он 
слабо демпфирован и будет чувствителен, в 
частности, к девятой гармонике, создаваемой 
самим вольтодобавочным преобразователем 
при фильтрации неканонических гармоник, 
возникающих при фазной несимметрии пи-
тающей сети. Для компенсации этого фактора 
целесообразно средствами управления вольто-
добавки создать эквивалентное активное сопро-
тивление R параллельно конденсатору фильтра 
(рис. 3). Для этого система управления форми-
рует составляющую задания входного тока iз, 
пропорциональную мгновенному напряжению u 
и выходному току id.  

 iз = id / Uм ,  то есть  R = Uм / id , (6) 

где Uм – масштабный коэффициент, имеющий 
размерность напряжения. 

Эквивалентный резистор, выполняя демп-
фирование резонансных колебаний при id ≠ 0, 
будет присутствовать и в эквивалентной схеме 
для основной гармоники. Он выполняет отбор 
активной мощности из входной цепи и переда-
чу её в выходную цепь. В выходной цепи он 
эквивалентен источнику э.д.с. Edэ , который оп-
ределяется условием равенства мощностей на 
входе и выходе U2/R= Edэ id, откуда с учётом (6) 

 Edэ = U2/ Uм , (7) 

где U – действующее значение входного на-
пряжения. 

Величина Edэ играет роль помехи для регу-
лятора выходного напряжения, которую он 
должен скомпенсировать в установившемся 
режиме. Относительная помеха e* определяется 
как e*= Edэ / UdвN , где Udв 3

2
U=  - номиналь-

ное выходное напряжение вольтодобавки, от-
куда  

 м *
2

3
UU
e

= ;    *
гр *

ш

1
6

e
U

=
π

. (8) 
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Ограничением по максимуму e* (величина 
eГР

*) является пульсационная помеха UШ
*, кото-

рая может привести к пульсационной неустой-
чивости, когда скорость изменения сигнала за-
дания по току превышает скорость изменения 
опорного напряжения в ШИМ-контроллере. 

Подставляя в (6) величину Uм при e* = 0,5 и 
переходя к относительным единицам, найдём 
из (1) при номинальном токе idN добротность. 
Полученное значение Q  ≅ 2 соответствует дос-
таточному демпфированию колебательного 
контура sL C , однако демпфирование по управ-
лению ухудшается со снижением тока id и вовсе 
отсутствует в режиме холостого хода (id = 0). 
Необходимо исключить при этом возможность 
возбуждения резонансных колебаний «некано-
нической» девятой гармоникой других преоб-
разователей тяговой подстанции, которая мо-
жет быть обусловлена различными неучиты-
ваемыми факторами. Для этого целесообразно 
строить управление агрегатами тяговой под-
станции по пропорциональному принципу, со-
гласно которому общая нагрузка распределяет-
ся между работающими агрегатами пропорцио-
нально. Тогда при id = 0 будут отсутствовать и 
токи в других преобразователях подстанции, 
которые могли бы возбудить резонансные ко-
лебания через питающую сеть. При равномер-
ном распределении тока минимизируются и 
потери энергии.  

Несколько более сложный алгоритм демп-
фирования резонансных колебаний по управле-
нию изложен в работе [5]. 

3. ПЕРЕХОДНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
РЕЖИМЫ 

На рис. 5 показан коммутатор вольтодоба-
вочного преобразователя с модулем защиты от 
перенапряжений. Рассмотрим некоторые ава-
рийные режимы ВП. В случае пробоя последо-
вательного прямого диода возникает короткое 
замыкание источника питания при включении 
IGBT в одной из двух других фаз. Поэтому це-
лесообразно применить резервирование пря-
мых диодов путём последовательного включе-
ния дополнительного диода в каждое из плеч 
моста. При пробое транзистора аварийных то-
ков не возникает, можно выполнить шунтиро-
вание ВП ключом VS при запирании остальных 
транзисторов, отключая ВП. При пробое всех 
транзисторов ВП превращается в неуправляе-
мый выпрямитель с прямыми диодами, кото-
рый добавляет напряжение порядка 20 % к ре-
зультирующему выходному напряжению пре-
образователя. 

CuП
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udв
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VS R
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Рис. 5. Коммутатор ВП (К) с модулем защиты от 

перенапряжений (МЗП): 
uп– питающая сеть; Т2 – сетевой трансформатор ВП; С – 
конденсатор входного фильтра ВП; Н – нейтральная точка 
«звезды» конденсаторов; R – резистор шунтирующей це-
пи; VSR – ключи шунтирующей цепи; VS – ключ полной 
шунтировки; ДМ – диодный мост; RДCД – демпфирующая 
цепь; RР, VSР – разрядный резистор с отсоединяющим 

ключом 

При перенапряжениях можно защищать тран-
зисторы путём их одновременного включения 
во всех трех плечах одновременно, что позво-
ляет обойтись без последовательного резерви-
рования транзисторов. При наличии некоторого 
запаса по их рабочему напряжению ВП вместе 
с шунтирующей цепью можно использовать в 
качестве узла кратковременного токоограниче-
ния, выключая все транзисторы и включая 
ключи RVS  [2]. Ток нагрузки id переводится при 
этом на шунтирующую цепь с токоограничи-
вающими резисторами R. Средняя точка рези-
сторов соединяется с общим выводом конден-
саторов входного фильтра, благодаря этому 
результирующее высокое напряжение на рези-
сторах распределяется примерно поровну меж-
ду верхней и нижней группами закрытых тран-
зисторов. Запирание шунтирующих ключей 
при переходе в нормальный режим работы вы-
полняется путём формирования нужной поляр-
ности выходного напряжения udв вольтодоба-
вочного преобразователя. 

Вместе с тем, способ защиты транзисторов 
путём их включения системой управления об-
ладает следующими недостатками: 

- нужны датчики перенапряжений; 
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- через транзисторы после их включения 
протекают значительные токи. 

Использование модуля защиты от перена-
пряжений устраняет эти недостатки. МЗП при-
соединяется ко входу коммутатора ВП и произ-
водит ограничение перенапряжений на стороне 
переменного тока. В частности, такие перена-
пряжения возникают при пуске и достигают в 
пределе двукратной величины от установив-
шейся амплитуды входного линейного напря-
жения (рис. 6, а).  
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Рис. 6. Входные линейные напряжения  

трех фаз: 
а - при пуске без МЗП, б - при пуске с МЗП  

Причина перенапряжений обусловлена колеба-
тельным зарядом конденсаторов С от питаю-
щей сети через индуктивность рассеяния LS об-
мотки трансформатора. Для имеющихся в дан-
ное время на рынке сильноточных IGBT такие 
перенапряжения неприемлемы.  

При наличии МЗП роль демпфера в колеба-
тельном контуре LSC выполняет резистор RД, 
который через пару диодов присоединяется по-
очерёдно к одной из пар выводов вторичной 
обмотки трансформатора. Качество демпфиро-
вания характеризуется добротностью контура 

 дR
Q

′
=

ρ
;    sL

C
ρ = , (9) 

где ρ – характеристическое сопротивление кон-
тура; дR′  – сопротивление резистора RД, приве-
денное на сторону переменного тока. 

Чтобы получить то же сопротивление между 
фазами 1 и 2, величина дR′  должна удовлетво-
рять равенству дR′  = 1,5 RД (рис. 7), что даёт из 
(9)  

 RД = Q ρ/1,5.  (10) 

Известно, что колебательный контур полно-
стью утрачивает свою колебательность при  
Q = 0,5, что и можно принять, определяя тре-
буемое RД.  

Недостатком МЗП только с резистором RД 
на стороне постоянного тока ДМ было бы то, 
что резистор необходимо отключать после пус-
ка мощным ключом. Кроме того, в момент его 
выключения возникает перенапряжение на вхо-
де коммутатора, поскольку при этом запас 
энергии от протекания большого тока id в индук-
тивностях LS переходит в конденсаторы С. Это 
перенапряжение не возникает, если ток id после 
пуска плавно спадает к нулю, что обеспечивает 
постепенно заряжающийся конденсатор CД. 

 
Рис. 7. Распределение фактического RД, подключае-

мого диодами к двум фазам (а), на три фазы  
входного напряжения (б) 

Требуемую ёмкость удобно найти, включая 
индуктивность 2s sL L′ =  двух фаз трансформа-
тора в эквивалентную схему цепи постоянного 
тока и определяя добротность получающегося 
колебательного контура QД 

 д
д

д

sL C
Q

R

′
= . (11) 

Поскольку при этом игнорируется влияние 
ёмкости С, то, определяя из (11) ёмкость CД , 
следует принять добротность QД с некоторым 
запасом против граничного по колебательности 
режима QД = 0,5. На рис. 6, б показан тот же 
процесс пуска при наличии МЗП с параметрами 
RД и CД, определяемыми из (10) и (11) при гра-
ничном значении добротности. Амплитуда ли-
нейного напряжения при наличии МЗП увели-
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чивается всего на 7 % против установившегося 
значения. 

Чтобы обеспечить повторное действие МЗП, 
например, при пуске после кратковременного 
перерыва питания, целесообразно выполнять 
ускоренный разряд конденсаторов CД и С через 
ключ VSР. Эффективность защиты от перена-
пряжений можно существенно повысить, если 
использовать в одной из групп ДМ (рис. 5) ла-
винные диоды. Резервирование диодов моста 
можно исполнить путём их параллельного со-
единения в каждом из плеч с введением после-
довательного индивидуального предохраните-
ля. При пробое одного диода он отсоединяется, 
а остальные диоды продолжают нормальную 
работу. 

Схема рис. 5 может использоваться также 
как резервное устройство для демпфирования 
возможных вынужденных колебаний с часто-
той fр* в режиме холостого хода преобразовате-
ля, когда демпфирование по управлению не 
действует. 

ВЫВОДЫ 

1. Входной фильтр вольтодобавочного пре-
образователя целесообразно выполнять с ис-
пользованием индуктивности рассеяния сетево-
го трансформатора в качестве основного звена, 
что упрощает схему фильтра и делает возмож-
ным её исполнение на унифицированных эле-
ментах. 

2. Резонансная частота входного фильтра на-
ходится в зоне частот высших гармоник питаю-
щей сети, что создаёт возможность аварийных 
режимов вследствие возбуждения вынужденных 
колебаний. Для снижения вероятности резонанса 
целесообразно совмещать резонансную частоту 
фильтра с частотой одной из гармоник с номера-
ми, кратными трём. 

3. Для подавления возможного резонанса 
средствами управления предлагается использо-
вать обратную связь, создающую эквивалент-
ную активную проводимость, пропорциональ-

ную току нагрузки, параллельно конденсатору 
фильтра. 

4. Чтобы снизить вероятность резонанса в 
режиме холостого хода, когда демпфирование 
по управлению не действует, необходимо до-
биваться равномерного распределения тока 
между параллельно работающими агрегатами 
подстанции. 

5. Для демпфирования резонансных автоко-
лебаний во входном фильтре при переходных 
процессах и ограничения связанных с этим  
перенапряжений предлагается использовать 
демпфирующую RC-цепь, подключаемую через 
диодный мост параллельно конденсатору 
фильтра и содержащую управляемую цепь 
форсированного разряда конденсаторов. 
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Ю. И. ЖАРКОВ, Ю. Г. СЕМЕНОВ (Ростовский государственный университет путей  
сообщения, Российская Федерация) 

ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ РАДИОСИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ  
НЕИСПРАВНЫХ ТОКОПРИЕМНИКОВ И ГОЛОЛЕДНЫХ РЕЖИМОВ 
ПО ДУГОВЫМ НАРУШЕНИЯМ ТОКОСЪЕМА 

Наведено принципи побудови, структура радіосистеми для знаходження несправних струмоприймачів та 
ожеледних режимів по дугових порушеннях струмозйому, а також особливості радіосигналів, що прийма-
ються, й основи їх розпізнавання. 

Приведены принципы построения, структура радиосистемы для обнаружения неисправных токоприем-
ников и гололедных режимов по дуговым нарушениям токосъема, а также особенности принимаемых ра-
диосигналов и основы их распознавания. 

The principles of construction and the structure of radio system for detecting damaged current collectors and 
glaze-ice regimes on arc breaking of current collection as well as the peculiarities of received radio signals and the 
basics of their identification are presented. 

Исследование метода, основанного на реги-
страции радиоизлучений от дуговых наруше-
ний скользящего контакта, позволили разрабо-
тать основы построения автоматизированной 
стационарной системы диагностики дуговых 
нарушений токосъема АСДТ [1]. В широком 
смысле такая автоматизированная система 
должна объединять в себе возможность регист-
рации дуговых нарушений токосъема от неис-
правных токоприемников и гололедных режи-
мов. Система должна контролировать участки 
контактной сети, подверженные, прежде всего, 
раннему образованию гололеда. Участок состо-
ит из нескольких пролетов контактной сети, 
протяженность которого определяется чувстви-
тельностью системы. Для описываемой систе-
мы зона контролируемого участка контактной 
сети составляет порядка 2 км в обе стороны от 
антенного узла. Система имеет возможность  
проводить также контроль неисправных токо-
приемников по дуговым нарушениям токосъе-
ма. В этом смысле отдельные системы контро-
ля, установленные в локальных местах тяговой 
сети, должны быть объединены в общую сис-
тему в рамках дистанции электроснабжения, 
диспетчерского круга, дороги и т.д. Для этого 
локальные системы должны иметь возмож-
ность передачи информации об участке, причи-
нах, времени дуговых нарушений токосъема 
энергодиспетчеру в виде протокола событий, 
что можно реализовать только с помощью ком-
пьютерных информационно-вычислительных 
сетей. На рис. 1 показана общая структура та-
кой системы АСДТ. 

Основой системы АСДТ являются локаль-
ные радиосистемы контроля дуговых наруше-
ний токосъема РС, устанавливаемые в контро-
лируемых фидерных зонах. РС передают ин-
формацию об опасных дуговых нарушениях 
токосъема на энергодиспетчерский пункт 
(ЭДП). Предусматривается возможность пере-
дачи информации на ЭДП двумя путями. Пер-
вый путь – по каналам телемеханики в виде 
сигнала тревоги с указанием номера режима и 
номера участка (на рис. 1 жирные сплошные 
стрелки). Второй путь – по модемным каналам 
через компьютер станции, производственную 
сеть INTRANET на компьютер ЭДП с передачей 
протокола о времени, типе опасного режима, 
номере участка и т.д. (пунктирные стрелки на 
рис. 1). 
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Рис. 1. Укрупненная техническая структура  
системы АСДТ 

На рис. 1 показан укрупненный состав РС: 
РПУ – радиоприемное специализированное 
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устройство; МК – цифровой микроконтроллер; 
БС – блок согласования с каналами телемеха-
ники; ДТ – датчик температуры окружающей 
среды. 

Технически локальная стационарная систе-
ма РС была реализована по проекту филиала 
ОАО «РЖД» ПКБ ЦЭ в виде системы контроля 
дуговых нарушений токосъема под названием 
УОГ-2005. Опытный образец изготовлен заво-
дом МЭЗ – филиалом ОАО «РЖД». 

Вид системы представлен на рис. 2. Конст-
руктивно система состоит из трех основных 
устройств: антенного узла, устройства приема и 
обработки сигналов и датчика температуры ок-
ружающей среды. Конструкцией предусмотре-
но как внутреннее, так и наружное размещение 
антенного узла. Датчик температуры служит 
для определения диапазона температуры голо-
ледных образований. 

Устройство приема
и обработки сигналов

Антенный узел

Датчик температуры
 

Рис. 2. Стационарная радиосистема регистрации 
дуговых нарушений токосъема УОГ-2005 

Принципиальная схема антенного узла по-
казана на рис. 3. Узел содержит штыревую ан-
тенну WA1, принимающую электрическую со-
ставляющую электромагнитного поля излуче-
ния, и магнитную ферритовую антенну WA2. 
Дроссель L1 служит для согласования фаз сиг-
налов с обеих антенн с целью получения диа-
граммы направленности в виде «кардиоиды». 
Направленность диаграммы позволяет снизить 
уровень посторонних сигналов эфира, прихо-
дящих с тыльной от антенны стороны про-
странства. Антенный узел заключен в разрез-
ной трубчатый экран. Индуктивность катушки 
WA2 совместно с емкостью C1, располагаемой 
в устройстве приема и обработки сигналов 
(рис. 4), образуют колебательный контур, осу-
ществляющий высокочастотную селекцию ра-
диоизлучения. При установке антенного узла 
штыревая антенна ориентируется вертикально, 

а разрезной экран прорезью ориентируется на 
тяговую сеть контрольного участка. 
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Рис. 3. Схема антенного узла 

Предусмотрена установка антенного узла на 
высоте не менее 7…8 м над уровнем железно-
дорожного полотна выше контактной подвески 
для исключения эффекта экранирования сигна-
лов тросами группового заземления, подвеска-
ми других путей и пр. В случае использования 
для места установки системы зданий антенный 
узел должен быть размещен внутри на уровне 
не ниже верхнего уровня второго этажа здания 
или на наружной стене в непосредственной 
близости от устройства приема и обработки 
сигналов. 

На рис. 4 показана развернутая структурная 
схема устройства приема и обработки сигналов.  
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Рис. 4. Структурная схема устройства приема и 
обработки сигналов УПОС 
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Устройство УПОС содержит специализиро-
ванное радиоприемное устройство, состоящее 
из блоков ПС1, УВЧ, ЛАД, ОФ и УИС. Такая 
структура обусловлена спецификой смеси ра-
диосигналов, принимаемых радиосистемой. 

Так, полезные сигналы от одиночных дуго-
вых нарушений (например, от дефекта токо-
приемника) воспринимаются антенным узлом в 
виде пакетов часто чередующихся импульсов 
значительной амплитуды. Характерная осцил-
лограмма огибающей высокочастотного излу-
чения от дугового отрыва показана на рис. 5. 
Появление пакетов импульсных сигналов свя-
зано с неустойчивым характером дуги и по-
вторными пробоями промежутка в нарушенном 
контакте в момент, близкий к переходу тока 
через нуль. 

x

t

0,  1 В/дел

1 мс/дел  
Рис. 5. Осциллограмма огибающей радиосигнала  

от дугового отрыва (переменный ток) 

Огибающие радиосигналов от дугового то-
косъема при гололеде воспринимаются систе-
мой в виде непрерывно чередующихся импуль-
сов радиоизлучения. На рис. 6 показан фраг-
мент осциллограммы огибающей радиосигна-
лов от дугового токосъема при гололеде.  
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Рис.6. Осциллограмма огибающей радиосигналов  

от дугового токосъема при гололеде 

Импульсы соответственно типа 1 и 2 повто-
ряются с периодичностью, близкой к полупе-
риоду тока (10 мс). Анализ гистограмм свиде-

тельствует, что при гололедном режиме им-
пульсные выбросы большого уровня (тип 2), 
очевидно, образуются пробоями промежутка в 
начале полупериода тока, а выбросы меньшего 
уровня (тип 1) – срезами тока перед подходом 
тягового тока к нулевому значению. 

Система вынуждена производить выделение 
полезных импульсных радиосигналов на фоне 
двух видов помех: случайных помех «гладкого» 
фона относительно устойчивого уровня и им-
пульсных помех от коммутационных процессов 
оборудования локомотива достаточно большо-
го уровня, соизмеримого с уровнем полезных 
импульсных сигналов и имеющих схожую с 
сигналом форму. На рис. 7 показана характер-
ная форма коммутационной помехи от пере-
ключения оборудования в электровозе. 
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Рис. 7. Огибающая радиоизлучения помех  

от коммутационных переключений в электровозе 

Отстройка системы от «гладких» помех фо-
на производится в системе с помощью опти-
мального фильтра и оптимального порога сра-
батывания. Различение импульсных пакетов 
сигналов от импульсных помех локомотива 
осуществляется программным путем микро-
процессором системы МК по алгоритму [2]. 

Устройство УПОС работает следующим об-
разом. Высокочастотный сигнал, выделенный 
резонансным контуром, образованным индук-
тивностью W2 антенного узла и конденсатором 
С1 переменной емкости, поступает на повтори-
тель сигнала ПС1, согласующий выходное со-
противление резонансного контура с входными 
цепями линейного усилителя высокой частоты 
УВЧ. Полоса принимаемых частот регулирует-
ся конденсатором С1. Необходимое усиление 
по высокой частоте регулируется в УВЧ. Уси-
ленный высокочастотный сигнал детектируется 
линейным амплитудным детектором ЛАД, на 
выходе которого образуется сигналы, огибаю-
щие изменения высокочастотного процесса. 
Сигнал огибающей процесса поступает на оп-
тимальный фильтр верхних частот, который 
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подавляет постоянную и низкочастотную со-
ставляющие помехи «гладкого» фона, пропус-
кая на выход только короткие импульсы, соот-
ветствующие импульсам от дуговых наруше-
ний и ряд импульсов от возможных коммута-
ционных помех от электроподвижного состава. 
Сигнал с выхода ФВЧ усиливается импульс-
ным усилителем УИС и поступает на один из 
входов компаратора К. На второй вход компа-
ратора К подается опорный пороговой сигнал 
оптимального уровня. Опорный сигнал образу-
ется следующим образом. Детектированный 
сигнал через повторитель сигнала ПС2 посту-
пает на интегратор сигнала ИС, на выходе ко-
торого формируется сигнал, пропорциональ-
ный уровню «гладкой» фоновой помехи. Этот 
сигнал усиливается до необходимого уровня 
усилителем УПТ и подается на вход блока 
суммирования порогов СП. На второй вход СП 
подается опорный постоянный уровень опти-
мального порога регистрации. Интегрирован-
ный сглаженный сигнал не влияет на значение 
установленного заранее постоянного опти-
мального порога регистрации до тех пор, пока 
он меньше установленного оптимального поро-
га. Если интегральный сигнал от гладкого фона 
превысит уровень оптимального порога, то 
срабатывание компаратора будет происходить 
относительно суммы интегрированного уровня 
сигнала гладкого фона и установленного поро-
га. При превышении уровня импульсного сиг-
нала от УИС уровня порога от СП компаратор 
К сработает и подаст управляющий импульс-
ный сигнал на сборку управляемых электрон-
ных ключей УК. Ключи замыкаются на время 
действия импульса компаратора и через них 
поступают сигналы для прямого запуска про-
граммы микроконтроллера МК (прямой вход) 
для обнаружения пакетов импульсов и аналого-
вый сигнал от УИС для анализа его параметров. 
МК работает по алгоритмам, приведенным  
в [1].  

Алгоритм распознавания неисправных то-
коприемников состоит, прежде всего, в отделе-
нии пакетов полезных сигналов одиночных ду-
говых нарушений токосъема, появляющихся 
при прохождении неисправного токоприемника 
по контрольному участку контактной сети, от 
импульсных одиночных и сдвоенных импульс-
ных помех. Алгоритмом фиксируется также 
периодичность повторения дуговых нарушений 
токосъема в пролетах контактной сети кон-
трольного участка. Для распознавания дугового 
токосъема в режиме гололеда используется ал-
горитм, предусматривающий сравнение сум-

марного зафиксированного количества импуль-
сов в реализации за выбранное время с некото-
рым пороговым значением. Для реализации 
алгоритма распознавания дуговых нарушений в 
режиме гололеда на микропроцессор дополни-
тельно подается информация от цифрового 
датчика температуры окружающей среды ДТ. 

МК формирует команды на срабатывание 
внутренней сигнализации и на ее периодиче-
ский сброс, а также команды на передачу  
сигнала о факте нарушения в систему телесиг-
нализации ТС КП через блок согласования с 
системой телемеханики. МК производит фор-
мирование протокола событий о дуговых на-
рушениях токосъема. Установка параметров и 
порогов, требуемых для реализации программ-
ного алгоритма распознавания режимов дуго-
вых нарушений, вызов страниц протокола  
событий производится со встроенного блока 
клавиатуры. Для чтения протокола и контроля 
значений, установленных параметров, исполь-
зуется цифровой жидкокристаллический дис-
плей. МК имеет порт RS 232 для подключения 
персональной ЭВМ, с помощью которой может 
быть реализован канал передачи сообщений 
энергодиспетчеру по производственной сети 
INTRANET, а также осуществлена первичная 
загрузки или перезагрузка программ работы 
МК. 

В качестве подтверждения правильности ал-
горитма и функционирования системы ниже 
приводятся примеры сигналов от дуговых на-
рушений токосъема, регистрируемых стацио-
нарной системой. На рис. 8, 9, 10 и 11 приведе-
ны осциллограммы процессов соответственно 
при одиночном дуговом отрыве, при дуговом 
нарушении на воздушном промежутке, при 
проходе токоприемником секционного изоля-
тора и от токосъема при гололеде, полученные 
с выхода УИС при испытаниях системы в экс-
плуатационных условиях. 

 
Рис. 8. Осциллограмма сигнала от дугового отрыва 

токоприемника электровоза грузового поезда 

Одиночное дуговое нарушение (рис. 8) со-
стоит из четырех пакетов импульсов, каждый 
из которых представляет собой плотный пакет. 
Очевидно, что в длительность отрыва токопри-
емника попали два перехода тягового тока че-
рез нуль. Пакеты следуют парами с периодом 
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повторения, примерно равным полупериоду 
тока, и образованы повторными пробоями воз-
душного зазора после среза тока в конце полу-
периода и повторными пробоями в начале по-
лупериода перед зажиганием устойчивой дуги. 
Время пауз между импульсами в каждом пакете 
меньше установленного порога идентификации 
пакета, поэтому каждый такой пакет будет 
идентифицирован системой как отдельное ду-
говое нарушение. Так как длительность пауз 
между соседними пакетами составляют менее 
10 мс, то такой сигнал объединяется системой в 
одно дуговое нарушение. 

 
Рис. 9. Осциллограмма сигнала от дугового  
нарушения при проходе токоприемником  

воздушного промежутка 

Общая длительность пакета импульсов при 
проходе токоприемником воздушного проме-
жутка (рис. 9) составила порядка 240 мс. В та-
ком сигнале присутствуют локальные пакеты, в 
которых отрезки времени пауз между соседни-
ми импульсами меньше установленного порога. 
Пакеты друг от друга отстоят на интервалах 
времени более 10 мс. Поэтому такой процесс 
будет зарегистрирован системой как несколько 
дуговых нарушений. 

 
Рис. 10. Осциллограмма сигнала от дугового  
нарушения на секционном изоляторе 

При дуговом нарушении на секционном 
изоляторе (рис. 10) зарегистрировано два пакта, 
плотность которых также соответствует усло-
вию объединения содержащихся в них импуль-
сов в пакеты. Пауза между пакетами менее  
10 мс. Система зарегистрирует такой сигнал 
как одиночное дуговое нарушение. 

 
Рис. 11. Осциллограмма сигнала при проходе  

токоприемником гололедного участка 

Экспериментальная запись сигналов от ду-
гового нарушения токосъема при гололеде со-
ответствует следующим условиям: искусствен-
ный гололед при температуре -8 °С; протяжен-
ность – 3 м; электровоз ЧС4 переменного тока с 
пассажирским составом при скорости около  
40 км/ч; сближение с антенным узлом – 35 м. 
Длительность реализации Tр составляет поряд-
ка 280 мс. Как видно, процесс состоит из плот-
ных пакетов и отдельных одиночных и сдвоен-
ных импульсов. Общее число фактов будет 
больше числа установленного порога g = 2⋅f⋅Tр , 
где f – частота тока; Tр – время реализации. Та-
кой состав полностью соответствует алгоритму 
распознавания дугового токосъема при гололе-
де и будет зарегистрирован как рассматривае-
мый режим. 

На рис. 12 показана характерная осцилло-
грамма сигналов от коммутационных помех 
электроподвижного состава. Как видно отдель-
ные импульсы не могут быть объединены в па-
кет, т.к. условия алгоритма распознавания ду-
говых нарушений по длительности пауз между 
импульсами и по количеству зарегистрирован-
ных подряд импульсов не выполняются. Такой 
сигнал будет определен системой как помеха и 
зарегистрирован не будет. 

 
Рис. 12. Осциллограмма сигнала от коммутацион-

ных помех электроподвижного состава 

Таким образом, радиосистема регистрации 
дуговых нарушений токосъема производит раз-
личение сигналов, способна проводить иденти-
фикацию дуговых нарушений, регистрировать 
неисправности токоприемника и гололедные 
режимы по дуговым нарушениям токосъема. 
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УДК 621.331, 621.311 

Е. Д. КИМ, В. Г. СЫЧЕНКО (ДИИТ), В. Л. КАЛМЫКОВ (СЗВИ) 

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНЕЙНЫХ 
ИЗОЛЯТОРОВ ДЛЯ КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

Проведенням числових досліджень на математичних моделях стаціонарного електричного поля співста-
влені основні електричні характеристики ізолюючих підвісок з фарфорових та полімерних ізоляторів для 
контактних мереж змінного та постійного струму. 

Проведением численных исследований на математических моделях стационарного электрического поля 
сопоставлены основные электрические характеристики изолирующих подвесок из фарфоровых и полимер-
ных изоляторов для контактных сетей переменного и постоянного тока.  

On the base of numeric investigations on mathematical models of stationary electric field the basic electric per-
formances of insulating suspensions from porcelain and polymeric insulators for contact nets of alternating and di-
rect current are compared. 

В контактных сетях железных дорог в на-
стоящее время наряду с фарфоровыми тарель-
чатыми изоляторами все шире применяются 
полимерные стержневые изоляторы, что обу-
словлено их высокой устойчивостью к специ-
фическим эксплуатационным воздействиям. 
Выбор полимерных изоляторов и гирлянд из 
тарельчатых изоляторов осуществляется по од-
ним и тем же критериям: по минимальной дли-
не пути утечки и по величинам выдерживаемых 
перенапряжений при различных внешних усло-
виях.  

Изоляторы большее количество времени 
эксплуатируются в нормальных условиях, при 
которых напряжение в сети не превышает наи-
большего нормированного значения и сами 
изоляторы находятся в слабо загрязненном и 
увлажненном состоянии. В таких условиях за-
ведомо принимается, что изоляторы целиком 
выполняют изолирующую функцию, поэтому 
диэлектрические свойства изоляторов в нор-
мальном режиме работы не рассматривались. 
Вместе с тем, поскольку срок службы изолято-
ров составляет 25…30 лет и более, то вполне 
допустимо, что за счет эффекта накопления 
воздействующих факторов изоляторы посте-
пенно могут утрачивать свои изолирующие 
свойства. Поэтому будущее состояние изоля-
ции в процессе эксплуатации может зависеть от 
их статических характеристик, таких как со-
противление изоляции и соответствующие токи 
утечки, напряженность электрического поля. 
Очевидно также, что названные статические 
характеристики изоляции могут в той или иной 
степени повлиять на технико-экономические 
показатели самой сети. 

В нормальных условиях электростатические 
процессы на изоляторах настолько слабы, что 
их количественно определить эксперименталь-
ным путем практически не представляется воз-
можным. Поэтому в настоящей работе автора-
ми сделана попытка определить электрические 
характеристики изоляторов в нормальном ре-
жиме их работы путем математического моде-
лирования электрического поля изоляторов. 
Зная распределения электрического поля, не-
сложно установить интересуемые нас характе-
ристики изоляции.  

Квазистационарное электрическое поле в 
рассматриваемой области r V∈  описывается 
дифференциальным уравнением, в общем слу-
чае, с комплексной проводимостью вида [1]: 

 ( ){ }0 0,div j gradγ + ωεε ϕ =  (1) 

где ω  – угловая частота; 
 0εε  – диэлектрическая проницаемость; 
 j  – комплексная единица; 
 ϕ  – искомый потенциал; 

grad E− ϕ =  – вектор напряженности поля.  
Уравнение (1) дополняется граничными ус-

ловиями на поверхностях раздела подобластей 
и на границе расчетной области. На поверхно-
сти раздела подобластей i yS S S= ∪  задаются 
известные потенциалы и токи, а также прини-
маются условия непрерывности тока и равенст-
во потенциалов: 

 ( ) ( )0 0
i yi jj E j Eγ + ωεε = γ + ωεε ; (2) 

 i yϕ = ϕ . (3) 
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Приближенное интегрирование уравнения 
(1) осуществляется на основе проекционно-
сеточного метода Галеркина [2]. Расчетная об-
ласть V  представляется объединением конеч-
ных непересекающихся элементов eV , а иско-
мый потенциал в виде сумм потенциалов iϕ  в 
каждом узле элементов: 

 
1 1 1

,
pe e NN N

e i i
e e i

L
= = =

ϕ = ϕ = ϕ∑ ∑∑  (4) 

здесь iL  – базисная функция, определенная в  
i-том узле элемента eV ; 

     ,e pN N – число элементов и узлов соот-
ветственно. 

Подставляя выражение (4) в исходное урав-
нение (1), получаем систему линейных алгеб-
раических уравнений относительно узловых 
потенциалов: 

 ( ){ }0 0
e

i k i
V

div j grad L L dvγ + ωεε ϕ =∫ , (5) 

где 1, ; , 1,е рe N i k N= = . 
По результатам расчета поля вычисляется 

полный ток, его резистивная и емкостная со-
ставляющие интегрированием плотности тока 
(2) по всему объему V: 

 

 ( )0R C
V

I I jI j EdvΣ = + = γ + ωεε∫ . (6) 

При известных токах расчетную область 
можно представить в виде схемы замещения из 

-R C  параллельной цепочки, величины которых 
определяем делением приложенного напряже-
ния U  на соответствующие токи. Таким обра-
зом, устанавливаются полное сопротивление 
изолирующей системы и значения элементов 
схемы замещения, R  и C . 

В качестве примера были рассмотрены две 
равноценные изолирующие подвески для сети 
переменного тока с наибольшим номинальным 
напряжением 27,5 кВ. Одна подвеска составле-
на из 4-х последовательно соединенных фарфо-
ровых изоляторов типа ПФ70Д, а другая – из 
одного полимерного изолятора типа 
ПСКЦ120/27,5-5.  

В нормальных внешних условиях поверх-
ность изоляции характеризуется относительно 
высоким электрическим сопротивлением. Для 
определенности принимаем, что изоляция неза-
висимо от физических свойств материала за-
грязняется равномерно по всей поверхности с 
удельной проводимостью Зγ ≤10-8 См. 

Исходные геометрические и диэлектриче-
ские параметры подвески, принятые в расчетах, 
приведены в табл. 1. 

Таблица  1  

Параметры подвесок 

Наименование параметров Подвеска ПФ70Д×4 Подвеска ПСКЦ120/27,5-5 

Расстояние траверса – токопровод, мм 768 

Длина изоляционной части, мм 400 404 

Длина пути утечки, мм 1200 1200 

Диаметр юбки изолятора, мм 255 129/91 
(29 – диаметр цилиндричес-

кой части) 

Коэффициент формы изоляции 0,72×4 7,4 

Удельная проводимость диэлектрика, См/м  1×10-12 1×10-12 – стержень 
1×10-12 – оболочка 

Относительная диэлектрическая проницаемость 
диэлектрика 

7,0 5,0 – стержень 
4,0 – оболочка 

Удельная поверхностная проводимость диэлектри-
ка, См 

1×10-14;   1×10-12;  1×10-10;  1×10-8 

 

Потенциал верхнего заземленного металли-
ческого элемента изоляции принимаем равным 
нулю, а потенциал нижней части металлическо-

го элемента – н.р.U , наибольшему рабочему на-
пряжению сети, равному 27,5 кВ. 
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В общем случае система уравнений (5) ре-
шается в трехмерной координатной системе. 
Существует различные программные средства, 
реализующие аналогичные задачи на персо-
нальных компьютерах: «Cosmos», «ANSYS», 
«Зенит», «Приз» и др. Как показывает практика 
расчетов, приведение исходной задачи к осе-
симметричной посредством представления то-
копровода и траверсы эквивалентными дисками 
или тороидами существенно упрощает решение 
задачи, при этом удается получить все практи-
чески полезные данные. Такое упрощение в 
нашем случае оправдано еще и тем, что в пер-
вую очередь интерес представляет соотноше-
ние между характеристиками двух альтерна-
тивных изолирующих подвесок, находящихся в 
идентичных условиях. Учет поверхностного 
сопротивления изоляции осуществляем введе-
нием условно тонкого слоя с удельной прово-
димостью Зγ , при этом пренебрегаем падением 
напряжения по толще слоя, как это предложено 
в [3, 4]. Тогда в расчет принимаются только 
составляющие электрического поля, ориенти-
рованные вдоль поверхности этого слоя, и об-
щая структура уравнений (5) сохраняется без 
изменений.  

 
Рис. 1. Линии равного потенциала  

изолирующих подвесок 

Наличие металлических элементов в гир-
лянде с неизвестными потенциалами в первой 
подвеске вносит дополнительную сложность в 
численных расчетах. Для того, чтобы избежать 
громоздких итерационных вычислений с не-
прогнозируемым исходом, предложено метал-
лические элементы «внутри» гирлянды зада-
вать в виде отдельных диэлектрических подоб-

ластей с удельной проводимостью большей, 
чем на 5 и более порядков по сравнению со 
смежными подобластями. 

На рис. 1 показан один из примеров расчета 
поля для случая Зγ =1×10-10 См, представлен-
ный в виде линий равных потенциалов. Левая 
половина рисунка соответствует гирлянде из 
фарфоровых изоляторов, а правая – подвеске с 
полимерным изолятором. Приведенный рису-
нок дает общее представление о том, что поли-
мерный изолятор нагружен электрически зна-
чительно равномернее, чем фарфоровые изоля-
торы. При этом линии равных потенциалов за-
метно гуще располагаются на фарфоровых 
изоляторах.  

Действительно, активная составляющая то-
ков утечки вдоль гирлянды из фарфоровых 
изоляторов значительно больше, чем у поли-
мерного изолятора, и, как показано на рис. 2, 
для З1ρ = γ ≥ 1011 Ом соотношение между то-
ками может превышать 10…100 раз, хотя сле-
дует заметить, что наибольшая величина тока 
не превышает единиц микроампер.  

С увеличением поверхностной проводимо-
сти изоляции разница в токах существенно со-
кращается, а величина токов составляет уже 
десятки микроампер (табл. 2). 

Токи смещения приведены на рис. 2 (обо-
значены цифрами 1 и 2), что соответствуют 
расчетным значениям эквивалентных емкостей: 

- 18,2 пФ – для подвески из гирлянды фар-
форовых изоляторов; 

- 6,8 пФ – для подвески из полимерного 
изолятора. 

 
Рис. 2. Токи утечки в сети переменного тока:  

1, 3 – токи смещения и проводимости подвески  
из ПФ70Д; 2, 4 – токи смещения и проводимости 

подвески из ПСК120/27,5-5  

По данным табл. 2 можно судить, что раз-
ность потенциалов, приходящаяся между шап-
кой и стержнем на нижнем фарфоровом изоля-
торе, на 6…9 % больше, чем на других изоля-
торах. По мере увеличения поверхностной про-
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водимости отмечается тенденция выравнивания 
разности потенциалов на изоляторах.  

Максимумы напряженности поля, Ем , име-
ют место в области потенциального электрода. 
Для первой подвески точки Ем находятся на 
стыке «стержень с цементной связкой – фар-

фор», для второй подвески – по границе «окон-
цеватель – защитная оболочка». Численные 
значения максимальной напряженности поля 
даны на рис. 3, откуда видно, что Ем на фарфо-
ре больше примерно в два раза, чем на полиме-
ре. 

Таблица  2  

Электрические характеристики подвесок 

Удельная поверхностная проводимость, См Наименование показателей 

1×10-14 1×10-12 1×10-10 1×10-8 

Подвеска из ПФ70Д×4 21 400 20 700 5 860 250 Эквивалентное сопро-
тивление, МОм Подвеска  

из ПСКЦ120/27,5-5 
246 000 000 2 430 000 28 500 736 

Подвеска из ПФ70Д×4 1,29 1,33 4,69 110 Ток проводимости, 
мкА Подвеска  

из ПСКЦ120/27,5-5 
0,00 011 0, 011 0,97 37,4 

На 1-ом от траверсы 6,84 6,84 6,85 6,89 

На 2-ом от траверсы 6,60 6,60 6,60 6,74 

На 3-ем от траверсы 6,75 6,75 6,74 6,86 

Напряжение на изоля-
торе в подвеске  
из ПФ70Д×4, кВ 

На 4-ом от траверсы 7,31 7,31 7,31 7,01 
 

 
Рис. 3. Зависимость максимальной напряженности 
поля от величины поверхностного сопротивления 

изоляции подвески:  
1 – из ПФ70Д; 2 – из ПСКЦ120/27,5-5 

Токи утечки вдоль изоляции можно условно 
представить как сумму токов, протекающих 
через тело изолятора и по его поверхности. Со-
ответственно резистивное сопротивление – в 
виде параллельно соединенных поверхностного 
( )SR  и объемного сопротивлений ( )VR : 

 1 1 1

S VR R R
= + . (7) 

Объемное сопротивление не зависит от 
внешних условий, поэтому величина его будет 
близка величине общего сопротивления изоля-

ции для случая, когда изоляторы находятся в 
сухом и чистом состоянии: 

( )141 10 СмV ЗR R −≅ γ ≅ × . 

На практике при выборе внешней изоляции 
используют так называемый коэффициент 
формы изоляционной конструкции. Этот коэф-
фициент определяет поверхностное сопротив-
ление изоляции следующим образом:  

 ф

З З0

1
( )

L

S
kdlR

D l
= =
π ⋅ γ γ∫ , (8) 

где dl  – приращение длины пути утечки L ; 
( )D l  – диаметр изолятора; 

фk  – коэффициент формы изолятора (см. 
табл. 1). 

Очевидно, что соотношения (7) и (8) в 
большей мере справедливы для системы посто-
янного тока, когда емкостные токи можно не 
учитывать. Были выполнены расчеты изоли-
рующих подвесок для сети постоянного тока по 
аналогии, что и для случая с переменным то-
ком. На рис. 4 сопоставлены активные сопро-
тивления подвесок сети постоянного тока, вы-
численные на основе моделей электрического 
поля (5), но для ω  = 0 и по величинам коэффи-
циента  форм  использованных  изоляторов  (8): 
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ф1k  = 0,72×2 для ПФ70Д×2 и ф2k  = 3,9 для 
ПСКЦ120/3,3-7. 

 
Рис. 4. Сопротивления изолирующих подвесок сети 

постоянного тока: 1, 2 – из ПФ70Д×2;  
3, 4 – из ПСК120/3,3-7; 1, 3 – по (1); 2 , 4 – по (8) 

Зависимости на рис. 4 свидетельствуют о 
хорошей сходимости сравниваемых величин 
сопротивлений изоляции. Откуда вытекает, что 
в сетях постоянного тока для подвески с поли-
мерными изоляторами вследствие их большого 
объемного сопротивления 14( 1 10 Ом)VR ≈ ×  то-
ки утечки целиком определяются поверхност-
ным сопротивлением изолятора: SR R≅  (7). 
Для подвески с фарфоровыми изоляторами 
объемное сопротивление оценивается величи-
ной 111 10 ОмVR ≤ × . Поэтому, как видно из  
рис. 4, можно пренебречь токами сквозь тело 
диэлектрика, если поверхностное загрязнение 
составляет 10

З 1 10 См−γ ≥ × .  
Таким образом, можно констатировать, что 

в рассматриваемых условиях эксплуатации в 
сетях постоянного тока токи утечки вдоль по-
лимерной изоляции по сравнению с токами 
вдоль фарфоровой изоляции будут меньше, по 
крайней мере, во столько раз, во сколько отли-
чаются коэффициенты формы используемых 
изоляторов: ф2 ф1/k k  = 2,8 (рис. 5). По сути, по-
следний вывод относится и к изоляции пере-
менного тока. 

Уместно отметить, что проведенный здесь 
анализ предполагал равность восприимчивости 
сравниваемой изоляции к загрязнению и ув-
лажнению. В действительности, как подтвер-
ждает опыт работы, полимерные изоляторы 
вследствие высокой гидрофобности при одина-
ковых внешних условиях загрязняются значи-
тельно меньше, поэтому реальные токи утечки 
по полимерным изоляторам окажутся значимо 
меньше, чем спрогнозировано в данной работе.  

 
Рис. 5. Токи утечки в сети постоянного тока 

( н.р. 4U =  кВ) вдоль изоляции из:  
1 – ПФ70Д×2;  2 – ПСК120/3,3-7 

Выводы 

В нормальном режиме работы, в условиях 
слабых загрязнений и в периоды невысокой 
влажности атмосферы, стержневые полимер-
ные изоляторы значительно слабее подверга-
ются электрическим воздействиям по сравне-
нию с гирляндами из тарельчатых фарфоровых 
изоляторов, что обусловлено только лишь их 
конструктивными особенностями. 

В условиях загрязненности изоляции, харак-
теризуемой удельной поверхностной проводи-
мостью 10

З 1 10 См−γ ≥ × , оценку токов утечки 
можно осуществлять по коэффициентам формы 
изоляторов. 

В рассматриваемых условиях в контактной 
сети замена фарфоровых изоляторов эквива-
лентными полимерными приведет к снижению 
токов утечки через изолирующие подвески в 3 
и более раза.  
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УДК 621.316.9 

П. Ю. КРАСОВСЬКИЙ (Національний гірничий університет України, Дніпропетровськ) 

СКЛАДОВІ ВТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ЕЛЕМЕНТАХ СИСТЕМ 
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 

Виконано аналіз основних складових втрат електричної енергії в елементах систем електропостачання й 
представлена їхня класифікація. 

Выполнен анализ основных составляющих потерь электрической энергии в элементах систем электрос-
набжения и представлена их классификация. 

The analysis of the basic components of electric power losses in elements of the power supply system is carried 
out and their classification is proposed. 

Однією з характерних особливостей функ-
ціонування електричних систем є те, що кіль-
кість виробленої енергії завжди дорівнює кіль-
кості спожитої, тобто в кожний момент часу 
існує точний баланс для активної та реактивної 
енергії і потужності. Транспортування і пере-
творення електричної енергії завжди відбува-
ється з витратами самої енергії. Внаслідок цьо-
го її деяка частина витрачається на транспорту-
вання по лініях електропередач і перетворення 
в трансформаторах. Для більш чіткого розумін-
ня фізичних явищ, що відбуваються в електри-
чних мережах, поряд з виразом «втрати елект-
роенергії», широко вживається термін «витрати 
електричної енергії в електричних мережах на 
її транспортування», «транспортні витрати еле-
ктроенергії» або «технологічні витрати елект-
роенергії». Рівень цих втрат визначається кіль-
кістю переданої енергії, параметрами проводів і 
трансформаторів, рівнями напруг у центрах 
живлення, наявністю пристроїв компенсації 
реактивної потужності – тобто технічним ста-
ном мереж і рівнем їх експлуатації. Для скоро-
чення цей вид втрат в подальшому буде назива-
тися технічними втратами і означати витрати 
електроенергії в елементах мереж при її пере-
дачі, розподіленні і перетворенні. 

Технічні втрати електроенергії обумовлені 
фізичними втратами передачі і розподілення 
електроенергії. Технічні втрати включають 
втрати холостого ходу в трансформаторах, в 
батареях статичних конденсаторів і компенса-
торах, в шунтуючих реакторах, синхронних 
компенсаторах (умовно-постійні втрати), а та-
кож навантажувальні втрати на нагрів дротів 
при передачі по ним енергії (умовно-змінні 
втрати). До технічних також відносять втрати 
на корону в лініях. 

Рівень технічних втрат залежить від режиму 
роботи, складу працюючого обладнання і зміни 
його технічного стану в процесі експлуатації, а 
також кліматичних умов. 

Інша частина втрат, зумовлена станом коме-
рційного обліку електроенергії, називається 
комерційними втратами. Це врахована з похиб-
кою (додатною чи від’ємною) частина корисно 
відпущеної електроенергії. Похибка є наслід-
ком точності вимірювання електроенергії і роз-
рахунків зі споживачами [1]. 

Комерційні втрати електроенергії на прак-
тиці включають наступні складові: 

КВ НВ ТВ ПPW W W W∆ = ∆ + ∆ + ∆ , 

де  НВW∆  – втрати за рахунок експлуатаційної 
недостовірності вимірювань; 

ТВW∆  – втрати за рахунок точності вимірю-
вань; 

ПPW∆  – втрати за рахунок прямих розкра-
дань. 

Величина НВW∆  залежить від рівня і органі-
зації експлуатації систем вимірювання. До цієї 
складової можна віднести втрати, викликані 
відміною режимів роботи кіл вимірювальних 
трансформаторів від нормативних, помилками 
при зйомці та передаванні інформації і т.ін. [2]. 

Втрати за рахунок точності вимірювань 
( ТВW∆ ) обумовлені виконанням вимірювань 
приладами і системами, точність вимірювань 
яких за паспортними даними не відповідає по-
трібним регламентам. Наприклад, втрати, обу-
мовлені невідповідністю класу точності транс-
форматорів струму, напруги електролічильни-
ків вимогам ППЕ, державним і галузевим нор-
мам і стандартам і т.ін. [4]. 

Втрати за рахунок прямих розкрадань 
( ПPW∆ ) обумовлені навмисними змінами в ко-

77



лах вимірювальних трансформаторів струму, 
напруги, вимірювальних колах і електролічи-
льниках; підключенням приймачів електроене-
ргії в обхід електролічильників, а також зміна 
даних в інформаційних системах з метою пере-
кручення величини вимірювання. Ця складова 
може бути обумовлена відсутністю організації і 
контролю несанкціонованого доступу до вимі-
рювальних та інформаційних систем обліку об-
сягів електроенергії. 

Кожний з цих видів втрат – технічних і ко-
мерційних – має свій обґрунтований рівень. 
Наприклад, у діючих мережах обґрунтований 
рівень технічних втрат – це їх відносне значен-
ня, розраховане для визначеного часу по існу-
ючих навантаженнях відповідно до схем і па-
раметрів мережі, які відповідають реалізації 
всіх економічно обґрунтованих технічних і ор-
ганізаційних заходів по зниженню втрат елект-
роенергії. Тобто ця величина дорівнює різниці 
між фактичними технічними втратами в мережі 
і загальним ефектом від впровадження всіх 
техніко-економічно обґрунтованих заходів зі 
зниження втрат. 

Найбільш поширеним напрямом економії 
електроенергії є зниження втрат електроенергії 
в елементах системи електропостачання: у си-
лових трансформаторах усіх ступенів напруги, 
у лініях електричної мережі, у реакторах, в 
установках реактивної потужності, що компен-
сують. Великі різнобічні можливості економії 
електроенергії реалізуються заходами, які мож-
на підрозділити на конструктивні й експлуата-
ційні [5]. 

До конструктивних заходів відносяться по-
силення мережі шляхом введення нових лан-
цюгів електроживлення, заміна декількох 
трансформаторів більш потужним, заміна ра-
ніше обраних проводів ліній проводами біль-
шого перетину, установка пристроїв, що ком-
пенсують реактивну потужність (КУ), біля еле-
ктроприймачів для розвантаження мережі від 
реактивної потужності та для підвищення рів-
нів напруги, переклад мереж на наступні сту-
пені номінальної напруги: 380 на 660 В, 6 на  
10 кВ, 10 на 20 кВ. 

Експлуатаційні заходи щодо зниження 
втрат, як заходи, що не вимагають додаткових 
капіталовкладень, повинні здійснюватися в пе-
ршу чергу. У заводських мережах для економії 
електроенергії в процесі їхньої експлуатації 
необхідно забезпечувати рівномірність заван-
таження обох ланцюгів живильної мережі — 
трансформаторів i ліній зовнішнього електро-
постачання — своєчасним перерозподілом на-

вантаження між секціями, своєчасне відклю-
чення малозавантажених трансформаторів це-
хових трансформаторних підстанцій для змен-
шення втрат у сталі, максимально можливе 
підвищення рівня експлуатаційної напруги 
(крім освітлювального навантаження) правиль-
ною установкою відгалужень трансформаторів 
з переключенням без напруги (ПБЗ) i раціона-
льним використанням регулювання під напру-
гою (РПН) головних трансформаторів ГПП, 
усунення розходження напруги на секціях роз-
дільної мережі заводу, своєчасне включення i 
відключення КУ, правильну організацію обліку 
витрати електроенергії [3]. Нижче розгляда-
ються тільки експлуатаційні заходи щодо зни-
ження втрат у промислових електромережах. 

У розподільних мережах промислових  
підприємств застосовується глибоке секціону-
вання при роздільній роботі секцій шин розпо-
дільних пунктів на вcix рівнях напруги розпо-
дільної мережі. При такій cxeмi виникає нерів-
номірність навантаження в лініях i трансфор-
маторах, різниця напруг на секціях i в 
результаті – додаткові втрати потужності. Для 
зменшення цих втрат необхідно перевіряти i 
забезпечувати рівномірність навантаження сек-
цій. Для перевірки рівномірності на практиці 
застосовують короткочасне включення секцій 
на паралельну роботу включенням секційних 
вимикачів. Переключаючи в мережах наванта-
ження з більш завантаженої секції на менш за-
вантажену, домагаються зниження перетікання 
через секційний апарат до мінімуму. 

Втрати електроенергії в лініях електричної 
мережі складають значну частину сумарних 
втрат у всій системі електропостачання. Одним 
із заходів щодо зменшення втрат у лініях є 
включення в роботу вcix ліній: у cxeмi не пови-
нно бути ліній тільки резервних. 

Рекомендується включення трансформато-
рів на постійну паралельну роботу за наявності 
технічної можливості такої роботи зі струму КЗ 
i за умовами роботи захисту – це розглядається 
як діючий захисту щодо зниження втрат елект-
роенергії та з поліпшення якості електроенергії. 

Досвід передових підприємств, показує, що 
зниження комерційних втрат – це тривала і ва-
жка робота, що потребує постійної уваги і пи-
льності, значних матеріальних засобів на орга-
нізацію і удосконалення обліку електроенергії, 
на розрахунки і аналіз технічних втрат, на 
створення інформаційної системи по спожива-
чах електроенергії. Послаблення уваги до зни-
ження комерційних втрат навіть на короткий 
період неминуче призводить до їх зростання. 
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Найбільш перспективним рішенням про-
блеми зниження комерційних втрат електро-
енергії являється розробка, створення і широке 
застосування автоматизованих систем контро-
лю і комерційного обліку електроенергії 
(АСКОЕ), щільна інтеграція цих систем з про-
грамним і технічним забезпеченням автомати-
зованих систем диспетчерського керування 
(АСДК) з використанням надійних каналів 
зв’язку і передачі інформації. Однак ефективне 
упровадження АСКОЕ – задача довгострокова і 
дорога, рішення якої можливе лише шляхом 
поетапного розвитку. На сьогоднішній же день 
до першочергових задач розвитку систем облі-
ку відносяться : 

− здійснення комерційного обліку електро-
енергії (потужності) на основі розроблених для 
енергооб’єктів і атестованих методик виконан-
ня вимірювань; 

− періодична калібровка (перевірка) лічи-
льників індукційної системи з метою визначен-
ня їх похибки; 

− заміна індукційних лічильників на елект-
ронні лічильники; 

− утворення нормативної і технічної бази 
для періодичної перевірки вимірювальних 
трансформаторів струму ТС і напруги ТН в ро-
бочих умовах експлуатації з метою оцінки їх 
фактичної похибки; 

− утворення нормативної і технічної бази 
для упровадження приладів обліку електроене-
ргії з передплатою; 

− удосконалення правової основи для за-
побігання крадіжок електроенергії, підвищення 
громадянської і карної відповідальності за ці 
крадіжки. 

Важливе значення на стадії втілення заходів 
зі зниження комерційних втрат електроенергії в 
мережах має так званий людський фактор, під 
яким розуміється: 

− навчання і підвищення кваліфікації пер-
соналу; 

− усвідомлення персоналом важливості для 
підприємства в цілому і для кожного його робі-
тника ефективного рішення поставленої задачі; 

− мотивація персоналу, моральне і матері-
альне стимулювання; 

− зв’язок з громадськістю, широке опові-
щення про цілі і задачі зниження комерційних 
втрат, очікуваних і отриманих результатах. 

При довгостроковій експлуатації ліній елек-
тропередач втрати енергії в них навіть при не-
змінному навантаженні зростають. Одна з при-
чин – зміна конфігурації окремих дільниць 
ЛЕП і в зв’язку з цими змінами розрахункових 

значень еквівалентних опорів. З інших можли-
вих причин слід відмітити: 

− зменшення поперечного перетину і збі-
льшення довжини проводів, обумовленого їх 
залишковою деформацією внаслідок дії вітро-
вих, ожеледевих та інших навантажень; 

− корозія проводів ЛЕП при впливі на них 
різних кліматичних факторів, в тому числі кис-
лотних дощів, вологості, підвищеної темпера-
тури, сонячної радіації, також приводять до 
зниження їх активного поперечного перетину; 

− збільшення питомого опору матеріалу 
проводів ЛЕП, викликаного зміною їх структу-
ри (старінням) і залишковою деформацією 
(«наклепом»); 

− погіршення технічного стану ізоляторів, 
викликає появу відносно великих струмів вито-
ку. 

При довгостроковій експлуатації електрич-
ної мережі її навантаження практично завжди 
змінюється (зменшується або збільшується). Це 
призводить до зміни споживаної електроенергії 
споживачами цієї мережі і зміни величини та 
структури втрат електроенергії. Для прикладу 
розглянуто електричну мережу зі сталою схе-
мою, яка розрахована на відпущену в мережу 
енергію 2000 тис. кВт⋅год на рік. Відповідно до 
фізичних явищ, абсолютне значення втрат від 
навантаження буде змінюватися пропорційно 
квадрату зміни сили струму, а умовно-постійні 
втрати залишатимуться незмінними; значно 
більший інтерес становить зміна відносних зна-
чень втрат. При малих навантаженнях і відпо-
відно малому значенні відпущеної електроене-
ргії у мережі (до 1300 тис. кВт⋅год на рік) голо-
вну частину втрат становлять втрати у транс-
форматорах і з них – умовно-постійні. При 
збільшенні навантаження частка умовно-
постійних втрат зменшується від 24 до 4 %, а 
загальні втрати у мережі – від 25 до 7,3 %. 
Втрати від навантаження у цьому діапазоні 
зміни навантаження зростають від 1,0 до  
1,5 %. 

Якщо кількість відпущеної у мережу елект-
роенергії становить 1300…3400 тис. кВт⋅год, 
загальні втрати описуються пологою кривою з 
мінімальним значенням втрат 6,3 % при кілько-
сті відпущеної електроенергії 2000 тис. кВт⋅год, 
і кінцевим 7 % – при 3400 тис. кВт⋅год. Умов-
но-постійні втрати знизяться від 3,9 % до 1,3 %, 
а втрати від навантаження збільшаться від 1,5 
до 2,6 %. 

При зміні кількості відпущеної електроенер-
гії майже в три рази загальні втрати від 7,3 % 
знизилися до 6,3 %, а потім зросли до 7,0 %, 
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тобто функція загальних втрат має мінімум, а 
зміна функції біля точки мінімуму дуже пові-
льна. Це дозволяє визначити величину загаль-
них втрат 6,3 % для цієї мережі як оптимальну. 
Відповідно оптимальною буде і структура 
втрат: 1,9 % – у проводах ліній і 4,4 % – у 
трансформаторах, з них – 2,8 % – умовно-
постійні, 1,6 % – втрати від навантаження. 

Такі криві описують зміну втрат у кожній 
лінії. Хід кривих залежить від співвідношення 
характеристик лінії (довжини, площі попереч-
ного перерізу проводу) і трансформаторів (кі-
лькість, установлена потужність). 

При розрахунках втрат електроенергії у ді-
ючих електричних мережах слід звертати увагу 
на такий характер зміни величини і структури 
втрат; доцільно розглядати також зміну втрат 
електроенергії у мережі по місяцях протягом 
року. 
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УДК 629.4 

П. О. ЛОЗА (Придніпровська залізниця) 

ПОКРАЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ТА ІНШИХ ПОКАЗНИКІВ  
ПРИЙМАЛЬНО-ЗДАВАЛЬНИХ ВИПРОБУВАНЬ ТЯГОВИХ  
ДВИГУНІВ ЕЛЕКТРОВОЗІВ 

У статті запропоновано методику визначення еквівалентного струму навантаження при випробуваннях 
тягових двигунів електровозів без примусової вентиляції з використанням результатів кваліфікаційних ви-
пробувань двигунів деяких типів. 

В статье предложена методика определения эквивалентного тока нагрузки при испытаниях тяговых дви-
гателей электровозов без принудительной вентиляции с использованием результатов квалификационных 
испытаний двигателей некоторых типов. 

The methods of determination of equivalent load current in tests of electric locomotive traction engines without 
forced ventilation with use of the results of qualification test of engines of certain types are offered in the article. 

Одним із суттєвих шляхів підвищення енер-
гетичних та інших показників процесу прийма-
льно-здавальних випробувань тягових двигунів 
електровозів є проведення теплових випробу-
вань без примусової вентиляції. Витрати повіт-
ря для вентиляції двигунів різних типів дорів-
нюють 95…120 м3/хв. [1]. Очевидно, що прове-
дення випробувань без примусової вентиляції 
дасть змогу значно зменшити витрати електро-
енергії на забезпечення потрібної вентиляції. 
Стає непотрібним обладнання, що забезпечує 
вентиляцію і яке коштує досить дорого, займає 
значні виробничі площі, потребує обслугову-
вання. Підрахувати зменшення витрат при усу-
ненні вказаних факторів досить просто. Але 
виникає задача визначення значення струму 
навантаження при проведенні теплових випро-
бувань без примусової вентиляції. Згідно «Пра-
вил ремонту електричних машин електровозів 
та електропоїздів» [1], теплові випробування 
тягових двигунів у теперішній час проводяться 
протягом 1 години при їх навантаженні номіна-
льним годинним струмом та при стовідсотковій 
подачі охолоджуючого повітря. 

У той же час Правила допускають за узго-
дженням з ЦТ Укрзалізниці проводити випро-
бування тягових двигунів без подачі охоло-
джуючого повітря в режимах, що дає переви-
щення температури нагрівання складових час-
тин електричної машини, яке відповідає пере-
вищенням при номінальному режимі випробу-
вання (з подачею охолоджуючого повітря). Але 
значень відповідних годинних струмів для про-
ведення випробувань без примусової вентиляції 
в Правилах або в інших нормативних докумен-
тах не наводиться. 

Тому стоїть задача визначити годинний 
струм за повної відсутності примусової венти-
ляції, коли перегрів елементів тягових двигунів 

буде такий, як і при годинному струмі зі стові-
дсотковою примусовою вентиляцією. Назвемо 
цей струм еквівалентним. 

Одним з можливих методів вирішення цієї 
задачі, який базується на використанні геомет-
ричних розмірів та інших параметрів двигуна, 
що наводяться у кресленнях заводу-виробника, 
є наведений у [2]. Коефіцієнт тепловіддачі при 
цьому має середнє розрахункове значення. Ме-
тод має теоретичний характер, зокрема коефіці-
єнт тепловіддачі двигуна встановлюється роз-
рахунково. Привабливим є те, що вказаний ме-
тод дозволяє визначити еквівалентний струм 
кожного типу тягового двигуна, не проводячи 
великої кількості експериментів, що потребує 
значних витрат і часу. Для перевірки достовір-
ності цього методу пропонується використати 
результати кваліфікаційних випробувань дви-
гунів типу СТК-520, ДТК-800КС виробництва 
Смілянського заводу «СЕМЗ», а також ЕД-141 
виробництва заводу «Електротяжмаш». 

Розглянемо тяговий двигун та його окремі 
елементи (головні полюси, якір, додаткові по-
люси) як однорідні суцільні тіла, що мають не-
скінчену теплопровідність [4, 5]. Приймаємо 
температуру навколишнього середовища не-
змінною [3]. 

Відомо, що рівняння теплового балансу при 
вказаних умовах має вигляд: 

 pdt A dt CdtΣ − τ = , (1) 

де  A  – кількість тепла, яке виділяється двигу-
ном у навколишнє середовище за одиницю часу 
при різниці температур в 1 °С (тепловіддача); 

C  – повна теплоємність; 
pΣ  – сумарні втрати потужності, які є су-

мою постійних 0p  та змінних м.номp  (які зале-
жать від квадрату струму) втрат; 
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τ  – перевищення температури (перегрів). 
Таким чином: 

 ( )ном 0 м.ном м.ном 1p p p pΣ = + = α + , (2) 

де α  – коефіцієнт втрат: 

 0

м.ном

p
p

α = . (3) 

Строго кажучи, кінцевий перегрів 
ном

к.ном
p
A

Σ
τ = , але ми будемо оперувати не кін-

цевими значеннями перегрівів, а їх значеннями 
в кінці першої години нагрівання, що дозволяє 
порівнювати значення перегрівів, які, як відо-
мо, у вузькому діапазоні температур пропор-
ційні сумарним втратам за незмінного значен-
ня A . 

Якщо ж при зміні кількості повітря, що по-
дається у двигун, значення A  змінюється, а 
перегрів повинен залишатися незмінним, то 
повинно бути змінено значення і втрат. 

Дослідження цього явища проводилось на 
трьох вищевикладених типах двигунів. 

Відмітимо, що коефіцієнт втрат згідно вира-
зу (3) має значення, вказане у табл. 1. 

Таблиця  1  

Значення коефіцієнта втрат для двигунів  
різних типів 

Тип тягового 
двигуна Завод-виробник Значення α  

СТК-520 СЕМЗ 0,334 

ДТК-800КС СЕМЗ 0,343 

ЕД-141 Електротяжмаш 0,328 

НБ-511 НЕВЗ 0,339 

НБ-514 НЕВЗ 0,337 
 

Із табл. 1 видно, що у всіх двигунах значен-
ня α  близьке одне до одного і не перевищує 

0,35α = . 
Розглянемо результат випробувань кожного 

елемента двигуна, що нагрівається окремо. 
Оскільки 

 p
A
Σ

τ = , (4) 

проаналізуємо зміну перегрівів при однакових 
втратах pΣ , але при різній кількості охоло-
джуючого повітря. 

Як, відомо тягові двигуни при кваліфікацій-
них випробуваннях досліджуються при кілько-
сті охолоджуючого повітря Q : 100 %, 75 %,  
50 % і 0 % від номінального значення. 

Для обмотки головного полюса pΣ  – це 
струмові втрати у міді, тобто 2I R , а для якоря 
враховується ще й втрати у сталі його осердя, 
тобто c мp p pΣ = + . 

Наведемо (табл. 2) результати кваліфікацій-
них випробувань двигунів типів СТК-520 та 
ЕД-141, для яких при однакових напругах на 
колекторах 1500 В годинні струми відповідно 
дорівнюють 380 А та 565 А. Випробування 
проводились протягом 1 години. 

Таблиця  2  

Значення перегріву елементів  
двигунів СТК-520 / ЕД-141 

Кількість 
повітря 

Q , % 
100 75 50 0 

головні полюси pΣ = 6263 Вт / 7798 Вт 
Перегрів τ , 

°С 
155/100 168/110 182/120 205/142 

p
А

Στ =  40,41/78 37,2/71 34,4/65 30,55/55 

Тепловіддача 
у відносних 
од. *А  

1,0/1,0 0,922/0,91 0,851/0,83 0,756/0,705 

додаткові полюси pΣ = 2455 Вт / 2062 Вт 

τ , °С 122/100 140/110 154/122 180/144 

p
А

Στ =  20,12/21 17,5/19 15,94/17 13,6/14,3 

*А  1,0/1,0 0,87/0,205 0,792/0,809 0,676/0,68 

Якір СТК-520 pΣ = 5457+7349 = 12806 Вт 
Якір ЕД-141 pΣ = 7875+10875 = 18660 Вт 

τ , °С 108/95 126/115 144/122 168/145 

p
А

Στ =  118,6/196 101,6/162 89/153 76,2/128,7 

*А  1,0/1,0 0,857/0,827 0,75/0,781 0,642/0,657 
 

На рис. 1 показана залежність ( )*А f Q=  
для головного полюса двигуна СТК-520. Для 
інших елементів двигуна СТК-520, а також для 
елементів двигуна ЕД-141 залежність 

( )*А f Q=  не наводиться, оскільки вони одна-
кові по накресленню. 

Відмітимо, що при одному й тому ж струмі 
магнітний потік та частота обертання (перемаг-
нічування) не змінюються, тобто c constp = . 

Видно, що мінімальні значення *А  відріз-
няються одне від одного незначно. Це дозволяє 
прийняти увесь тяговий двигун за однорідне 
суцільне тіло і визначати для нього значення 

* 0QА =  при повній відсутності охолоджуючого 
повітря, яке подається примусово від незалеж-
ної вентиляційної установки. 
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Для двигуна СТК-520: 

* 0
0,756 0,676 0,642 0,691

3QА =
+ +

= = . 

Для двигуна ЕД-141: 

* 0
0,705 0,68 0,657 0,681

3QА =
+ +

= = . 

 
Рис. 1. Залежність ( )*А f Q=  для головного  

полюса двигуна СТК-520 

Як видно, значення * 0QА =  для обох двигунів 
практично однакові. Аналогічний результат 
отримано і для тягового двигуна ДТК-800КС. 
Таким чином, проведений аналіз дозволяє стве-
рджувати, що тепловіддача А  при відсутності 
примусової вентиляції всього тягового двигуна 
складає 0,68 від тепловіддачі при 100 %-ій кі-
лькості охолоджуючого повітря. Але якщо 

* 0 0,68QА = = , то й сума втрат у двигуні для до-
сягнення того ж перегріву, який був при * 1А = , 
повинна відкоригуватися таким же чином. 

Нове значення годинного струму, яке відпо-
відає значенню * 0QА = , позначимо еквI  (еквіва-
лентний струм). 

Вищевикладене дає змогу запропонувати 
наступний алгоритм визначення еквівалентного 
струму: 

1. Перегрів p
A
Σ

τ = . 

2. екв ном0,68А А= ⋅ , де еквА  – тепловіддача 
без вентиляції; номА  – тепловіддача з повною 
кількістю повітря у номінальному годинному 
режимі. 

3. Якщо в обох випадках ( 0Q =  % та 
100Q =  %) перегрів однаковий, тобто 
constτ = , то втрати pΣ  повинні бути пропор-

ційні А . Але 0 мp p pΣ = + , де 0p  – постійні, а 

мp  – змінні витрати, які залежать від квадрату 
струму. 

4. Коефіцієнт втрат 0

м.ном

p
p

α = . 

5. Для виконання п. 3 необхідно викону-
вати наступну нерівність: ном еквp pΣ > Σ , де 

еквpΣ  – втрати у двигуні при еквівалентному 
струмі. Або: ( ) ( )0 м.ном 0 м.ном0,68p p p p+ > ⋅ + . 

6. Виносимо за дужки 2
м.ном номp I R=  та 

отримаємо: ( ) ( )м.ном м.ном1 0,68 1p pα + > ⋅ α + . 

7. Оскільки 2
м.ном ном0,68 p I R⋅ = , то скоро-

тивши обидві частини нерівності п. 6 на 
( )1R α + , отримаємо: 2 2 2

ном екв ном 0,68I I I> = ⋅ , де 

номI  – номінальний годинний струм. 
8. Таким чином, еквівалентний струм, при 

проходженні якого без примусової вентиляції 
буде забезпечено той же перегрів, що й при по-
вній вентиляції: 

екв ном ном0,68 0,825I I I= ⋅ = ⋅ . 

Для двигуна типу СТК-520 еквівалентний 
струм дорівнює: екв 0,825 380 313,5I = ⋅ =  А,  
а для двигуна типу ЕД-141: екв 466I =  А. 

Отримані значення еквівалентних струмів з 
точністю до 2 % збігаються з відповідними зна-
ченнями еквівалентних струмів, визначених 
згідно [2]. Це підтверджує достовірність визна-
чення еквівалентного струму згідно [2]. 

Проведення теплових випробувань при 
екв номI I<  сприяє зменшенню витрат, тобто 

підвищенню коефіцієнта корисної дії облад-
нання, яке використовується при випробуван-
нях тягових двигунів. 
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УДК 621.331:621.311 - 52 

О. О. МАТУСЕВИЧ (ДІІТ) 

ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ 
КЕРУВАННЯ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 
ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ НА ОСНОВІ ЕКСПЕРТНОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ З УРАХУВАННЯМ ВАЖЛИВОСТІ ПОКАЗНИКІВ  

Розроблено метод системного підходу підвищення надійності функціонування системи керування тяго-
вого електропостачання електричного транспорту на основі експертної інформації з урахуванням важливос-
ті показників. Даний метод дає змогу проводити експертну оцінку стану функціонування системи керування 
та прогнозувати і вибирати раціональний варіант підвищення надійності системи. 

Разработан метод системного подхода повышения надежности функционирования системы управления 
тягового электроснабжения электрического транспорта на основе экспертной информации с учетом важно-
сти показателей. Данный метод дает возможность проводить экспертную оценку состояния функционирова-
ния системы управления, а также прогнозировать и выбирать рациональный вариант повышения надежно-
сти системы. 

The method of system approach for increasing the reliability of controlling equipment on traction electric supply 
system for electric transport is proposed. This approach is based on expert information that takes into account the 
importance of indices. This method enables us making the expert estimation of the functioning state of controlling 
system, forecasting and choosing a rational variant of increasing the reliability.  

Вживане останніми роками при електрифі-
кації залізниць України силове електроустатку-
вання складається з функціональних блоків із 
вбудованими мікропроцесорними засобами 
контролю, управління і автоматики, з яких ком-
плектуються тягові підстанції, пости секціону-
вання тощо. Отже, за таких прогресивних змін 
необхідно удосконалювати систему керування 
тяговим електропостачанням і проводити по-
етапну заміну застарілої телемеханіки на су-
часні інтегровані системи керування. Система 
керування повинна забезпечувати стійке та 
надійне електропостачання електричного 
транспорту, бути технічно досконалою, володі-
ти необхідною швидкодією, стійкістю і надій-
ністю функціонування, перешкодозахищеніс-
тю, особливо в аварійних режимах.  

Розглянемо можливі методи підвищення на-
дійності функціонування системи автоматизо-
ваного керування тягового електропостачання, 
які базуються на експертній інформації з ура-
хуванням важливості показників підвищення 
надійності функціонування системи. Експертна 
інформація – це думки фахівців-експертів, ви-
ражені в кількісній і/або якісній формі з метою 
підготовки інформації для ухвалення рі- 
шень [1].  

1. Вибір варіанту підвищення надійності 
функціонування системи автоматизованого 
керування при рівній важливості показників. 

Для визначеності розглянемо задачу підви-
щення надійності функціонування системи ке-
рування стосовно напряму «Захист системи 
автоматизованого керування тягового електро-
постачання від внутрішніх та зовнішніх сило-
вих дій» [2]. Основними показниками рішення 
цей задачі є : 

- стандарти, норми (С1) – (повнота вико-
нання законодавчих, нормативних і методич-
них документів з питань, які визначають якісне 
впровадження і використання вибраних заходів 
захисту системи автоматизованого керування 
тягового електропостачання від внутрішніх і 
зовнішніх силових дій з метою підтримки без-
перервного керування системою тягового елек-
тропостачання. Ступінь кваліфікації співробіт-
ників, відповідальних за захист системи тощо); 

- організаційні (С2) – (повнота і обґрунтова-
ність заходів, що забезпечують захист системи 
автоматизованого керування тягового електро-
постачання якісно і в задані терміни. Своєчасне 
і якісне проведення оцінки вразливості та ризи-
ків системи керування. Якісне впровадження і 
використання вибраних заходів захисту систе-
ми від внутрішніх і зовнішніх силових дій. По-
внота виконання функцій підрозділами захисту, 
які забезпечують своєчасне і якісне виявлення 
відмов, перешкод, несправностей, спотворення, 
витоку інформації, а також причин цих пору-
шень тощо); 
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- технічні (С3) – (склад і характеристики 
технічних засобів, що забезпечують надійну 
роботу системи автоматизованого керування. 
Склад і характеристики технічних засобів для 
якісного і оперативного виявлення елементів 
системи, які вийшли з ладу, на об’єктах тягово-
го електропостачання та причини цих пору-
шень. Впровадження і використання вибраних 
технічних засобів захисту комплексу від внут-
рішніх і зовнішніх силових дій з метою підтри-
мки безперервного керування системою тягово-
го електропостачання тощо); 

- програмні (С4) – (повнота та якість програ-
много забезпечення автоматизації процесу ке-
рування тягового електропостачання та конт-
ролю стану системи в умовах внутрішніх і зов-
нішніх силових дій. Програмне забезпечення 
автоматизації процесу якісного і оперативного 
виявлення відмов, перешкод, несправностей, 
спотворення, витоку інформації, а також при-
чини цих порушень на об’єктах системи тяго-
вого електропостачання. Програмне забезпе-
чення якісного і оперативного прове-дення 
оцінки уразливості і ризиків системи керуван-
ня. Програмне забезпечення застосу-вання тех-
нічних засобів захисту комплексу від внутрі-
шніх і зовнішніх силових дій. Програмне забез-
печення якісного і оперативного контролю ці-
лісності захисту системи керування від 
внутрішніх і зовнішніх силових дій і управ-
ління захистом системи тощо). 

Припустимо є множина А  з варіантів під-
вищення надійності функціонування системи 
автоматизованого керування тягового електро-
постачання 

[ ]1 2, ,..., mA a a a= . 

Згідно [3], для деякого показника підвищен-
ня надійності C  може бути розглянута нечітка 
множина 

1 1 2 2{ ( ) / ; ( ) / ;..., ( ) / }, (1)c c c m mC a a a a a a= µ µ µ  

де ( ) [0,1]c iaµ ∈  – експертна оцінка підвищення 
надійності варіанту ( )ia  за показником C . 

Допустимо, є чотири варіанти підвищення 
надійності функціонування системи автомати-
зованого керування тягового електропостачан-
ня: 1а , 2а , 3а , 4а . Рівень підвищення надійності 
функціонування системи ( )aP оцінимо за чоти-
рма напрямами показників: 1C  – стандарти, 
норми; 2C  – організаційні; 3C  – технічні; 4C  – 
програмні. 

Наприклад, в результаті підвищення надій-
ності функціонування системи керування отри-
мані наступні дані експертної оцінки, які хара-
ктеризують ступінь відповідності показників 
підвищення надійності функціонування систе-
ми керування заданим вимогам для варіантів 

1 2 3 4( , , , )a a a а : 

1 1 2 3 4

2 1 2 3 4

3 1 2 3 4

4 1 2 3 4

{0,8/ ;0,75/ ;0,9 / ;0,85/ }
{0,65/ ;0,6 / ;0,7 / ;0,8 / }
{0,75/ ;0,85/ ;0,9 / ;0,8 / }
{0,85/ ;0,6 / ;0,8 / ;0,7 / }

С a a a а
С a a a а
С a a a а
С a a a а

=

=

=
=

 

Згідно [4], рівень підвищення надійності 
функціонування системи 

 
1

j
m

a j
j

P C
ω

=

=∏ , (2) 

де 
j

C  – значення -гоj  показника; 

jω  – ваговий коефіцієнт -гоj показника.  
При рівній важливості показників 

( 0,25)jω =  рівень підвищення надійності фун-
кціонування системи керування тягового елек-
тропостачання для варіантів 1 2 3 4( , , , )a a a а  згід-
но формули (2) складає:  

1 0,759;aP =  2 0,692;aP =   

3 0,821aP = ; 4 0,786.aP =  

Порівняння результатів рівня підвищення 
надійності функціонування системи, при рівній 
важливості показників, представлено на графі-
ку (рис. 1). 

 
Рис. 1. Рівень підвищення надійності  
функціонування системи керування  
при рівній важливості показників 

З графіку бачимо, що найкращим варіантом 
підвищення надійності функціонування систе-
ми керування у розглянутому випадку є варі-
ант 3a . 
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2. Вибір варіанту підвищення надійності 
функціонування системи автоматизованого 
керування при різній важливості показників. 

При ухваленні рішення про вибір якнай-
кращого варіанту підвищення надійності функ-
ціонування системи виникає задача визначення 
важливості (ваги) параметрів підвищення на-
дійності. 

Огляд основних методів визначення коефі-
цієнтів важливості розглядається в літературі 
[3]. Для вирішення практичних завдань автори 
[3, 5] пропонують визначити вагові коефіцієнти 
шляхом розрахунку середнього геометричного 
із співвідношення 

 
1

; 1, ,
n

ni ij
j

a i n
=

ω = =∏ , (3) 

де ija – коефіцієнти матриці парних порівнянь. 

 
1

0; 1, ; 1
n

i i
i

i n
=

ω ≥ = ω =∑ . (4) 

Розглянемо приклад визначення коефіцієн-
тів відносної важливості показників підвищен-
ня надійності на основі методу парних порів-
нянь (метод Сааті). Шкала для оцінки відносної 
важливості показників наведена в табл. 1 

Допустимо, в результаті експертної оцінки 
відносної важливості показників підвищення 
надійності функціонування системи керування 
тягового електропостачання отримана наступна 
матриця парних порівнянь: 

11 12 13 14

21 22 23 24

31 32 33 34

41 42 43 44

0,1/ 0,15 / 0,1/ 0,15 /
0,15/ 0,15/ 0,16 / 0,17 /
0,45/ 0,5 / 0,52 / 0,48/
0,3/ 0,2 / 0,22 / 0,2 /

а а а а
а а а а
а а а а
а а а а

ω=  

Згідно співвідношення (3) та даних матриці 
парних порівнянь, визначимо відносну важли-
вість iω  показників С1, С2, С3, С4. 

1

4
11 12 13 14

0
0,113а а а а

С
ω ⋅ω ⋅ω ⋅ω

ω = =
ω

; 

2

4
21 22 23 24

0

0,16;а а а а
С

ω ⋅ω ⋅ω ⋅ω
ω = =

ω
 

3

4
31 32 33 34

0

0,496;а а а а
С

ω ⋅ω ⋅ω ⋅ω
ω = =

ω
 

4

4
41 42 43 44

0

0,231,а а а а
С

ω ⋅ω ⋅ω ⋅ω
ω = =

ω
 

де  
            4

0 11 12 13 14а а а аω = ω ⋅ω ⋅ω ⋅ω +  

           4
21 22 23 24а а а а+ ω ⋅ω ⋅ω ⋅ω +  

           4
31 32 33 34а а а а+ ω ⋅ω ⋅ω ⋅ω +  

           4
41 42 43 44 .а а а а+ ω ⋅ω ⋅ω ⋅ω  

Таблиця  1  

Інтенсивність відносної важливості Визначення 

0,1 Рівна важливість порівнюваних вимог 

0,3 Помірна (слабка) перевага однієї 
над іншою 

0,5 Сильна (істотна) перевага 

0,7 Очевидна перевага 

0,9 Абсолютна перевага 

0,2; 0,4; 0,6; 0,8 Проміжні рішення між двома сусідніми 
оцінками 

 

Порівняння результатів визначення коефіці-
єнтів відносної важливості показників підви-
щення надійності функціонування системи 
представлено на графіку (рис. 2). 

З графіку бачимо, що найважливішим пока-
зником підвищення надійності функціонування 
системи керування у розглянутому випадку є 
показник С3. 

У випадку, якщо показники підвищення на-
дійності мають різну відносну важливість, ко-
жному з них приписується число iω  (чим важ-
ливіше вимога, тим більше iω ) і загальне пра-
вило вибору набуває вигляду: 

 1 2
1 2 ... n

a nP C C Cωω ω= ∩ ∩ ∩ . (5) 
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Рис. 2. Коефіцієнти відносної важливості показників 
підвищення надійності функціонування системи 

керування тягового електропостачання 

Хай є чотири варіанти рішення задачі під-
вищення надійності функціонування системи 
автоматизованого керування тягового електро-
постачання: 1 2 3 4( , , , )a a a а , які розглянуті вище. 
Варіанти оцінюються за тими ж напрямами 
показників: 1C  – стандарти, норми; 2C  – ор-
ганізаційні; 3C  – технічні; 4C  – програмні. 
Відносна важливість показників підвищення 
надійності функціонування системи керування 
тягового електропостачання визначена та пред-
ставлена на рис. 2:  

1 0,113ω = ; 2 0,16ω = ; 3 0,496ω = ; 4 0,231ω = . 

Припустимо, що нечіткі множини, що хара-
ктеризують альтернативні варіанти підвищення 
надійності функціонування системи керування, 
мають вигляд 

1 1 2 3 4

2 1 2 3 4

3 1 2 3 4

4 1 2 3 4

{0,8/ ;0,75/ ;0,9 / ;0,85/ };
{0,65/ ;0,6 / ;0,7 / ;0,8 / };
{0,75/ ;0,85/ ;0,9 / ;0,8 / };
{0,85/ ;0,6 / ;0,8 / ;0,7 / }.

С a a a а
С a a a а
С a a a а
С a a a а

=

=
=
=

 

Модифікуємо множини 
0,113 0,113 0,113
1 1

0,113 0,113
2 3 4

1 2

3 4
0,16 0,16 0,16
2 1

0,16 0,16
2 3 4

1 2

3 4

{0,8 / ;0,75 /

/ ;0,9 / ;0,85 / }
{0,975/ ;0,968/ ;0,988/

/ ;0,982 / };

{0,65 / ;0,6 /

/ ;0,7 / ;0,8 / }
{0,933/ ;0,922 / ;0,945/

/ ;0,965/ };

С a

a a а
a a

a а

С a

a a а
a a

a а

=

=

=

=

=

=

 

0,496 0,496 0,496
3 1

0,496 0,496
2 3 4

1 2

3 4
0,231 0,231 0,231
4 1

0,231 0,231
2 3 4

1 2

3 4

{0,75 / ;0,85 /

/ ;0,9 / ;0,8 / }
{0,867 / ;0,923/ ;0,949 /

/ ;0,895/ };

{0,85 / ;0,6 /

/ ;0,8 / ;0,7 / }
{0,963/ ;0,889 / ;0,95/

/ ;0,921/ }.

С a

a a а
a a

a а

С a

a a а
a a

a а

=

=

=

=

=

=

 

Відповідно до (1) та (2), отримаємо множи-
ну aP : 

1 2

3 4

{0,860 / ;0,654 / ;0,850 /
/ ;0,746 / }.

aP a a
a a
=

 

Порівняння результатів підвищення надій-
ності функціонування системи керування тяго-
вого електропостачання з врахуванням віднос-
ної важливості показників підвищення надійно-
сті представлено на графіку (рис. 3). 

 
Рис.3. Рівень підвищення надійності функціонуван-
ня системи керування тягового електропостачання  

З графіку бачимо, що максимальне значення 
aP  має альтернатива 1a  – її і вибираємо як ва-

ріант підвищення надійності функціонування 
системи керування тягового електропостачання 
електричного транспорту згідно заданих вимог. 

Висновки 

У статті автором розроблено метод систе-
много підходу з підвищення надійності функ-
ціонування системи керування тягового елект-
ропостачання електричного транспорту в умо-
вах внутрішніх і зовнішніх силових дій на ос-
нові експертної інформації з урахуванням 
важливості показників. Даний метод дає змогу 
проводити експертну оцінку стану функціо-
нування системи керування та прогнозувати і 
вибирати раціональний варіант підвищення 
надійності функціонування системи керування 
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тягового електропостачання з урахуванням не 
тільки технічних, але й організаційно-право-
вих та програмних заходів. 
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УДК 621.316.9 

Е. П. МЕСЯЦ (Национальный горный университет Украины, Днепропетровск) 

МИНИМИЗАЦИЯ ТОКОВ ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ УСТРОЙ-
СТВАМИ КОМПЕНСАЦИИ ЕМКОСТНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

Ефективність компенсації ємнісних струмів однофазного замикання на землю відповідає резонансному, 
чи близькому до нього, режиму настроювання компенсуючого пристрою. У статті дано критичний аналіз 
найбільш розповсюджених методів автоматичного настроювання дугогасячих реакторів і можливості їхньо-
го використання в динамічних розподільчих мережах. 

Эффективность компенсации емкостных токов однофазного замыкания на землю отвечает резонансно-
му, или близкому к нему, режиму настройки компенсирующего устройства. В статье представлен критиче-
ский анализ наиболее распространенных методов автоматической настройки дугогасящих реакторов и воз-
можности их использования в динамичных распределительных сетях. 

The efficiency of compensation of capacitor currents of single-phase short circuit on ground corresponds to a 
resonant, or close to it, mode of adjustment of the compensating device. In the paper the critical analysis of the most 
widespread methods of automatic adjustment of arc extinguishing reactors and the opportunity of their use in dy-
namical distributive networks is given. 

Опыт эксплуатации систем электроснабже-
ния показывает, что наиболее распространен-
ным повреждением в распределительных сетях 
напряжением 6…10 кВ являются однофазные 
замыкания на землю. Степень негативных по-
следствий при таких повреждениях зависит от 
значения аварийного тока, характера замыка-
ния и режима работы нейтрали сети. При токах 
замыкания на землю более 30 (20) А, согласно 
«Правилам устройства электроустановок», 
должна осуществляться компенсация емкост-
ной составляющей. Однако эффективность ра-
боты электрических сетей с компенсированной 
нейтралью определяется в основном степенью 
настройки дугогасящего реактора (компенси-
рующего устройства) в резонанс с емкостью 
сети относительно земли.  

Изучив специфику и характер протекания 
аварийных процессов в трехфазных электриче-
ских сетях, можно сделать вывод, что наиболее 
распространенным повреждением является ду-
говое замыкание на землю [2 – 4]. Причем ха-
рактер горения дуги напрямую зависит от ве-
личины тока замыкания. Ток в контуре замыка-
ния зависит от параметров распределительной 
сети и мощности нагрузки, подключаемой к 
данному источнику. В общем случае величина 
тока замыкания зависит от сопротивления сети 
относительно земли и чем больше параллельно 
включенных элементов, тем меньше общее со-
противление. Исходя из данных условий, для 
уменьшения токов при замыкании на землю 
применяют ряд мер. К ним следует отнести 
дробление подстанций, применение глубокого 

ввода, раздельное питание поверхности и под-
земных выработок горных предприятий. Одна-
ко эти технические решения дорогостоящи и 
должны предусматриваться или на уровне про-
ектирования, или в случае капитального изме-
нения системы электроснабжения и техниче-
ского перевооружения оборудования. На сего-
дняшний день для большинства предприятий 
это трудноосуществимо по экономическим со-
ображениям. Поэтому наиболее часто работы 
проводятся по оптимизации режима нейтрали 
для конкретного производства. Эффективным 
средством уменьшения аварийных токов одно-
фазного замыкания на землю является частный 
случай изолированной нейтрали, т.е. примене-
ние компенсированной системы – нейтраль за-
землена через дугогасящий реактор. При пра-
вильном использовании всех достоинств резо-
нансного заземления можно добиться хороших 
результатов при незначительных капитальных 
затратах на перевооружение сети.  

Цель статьи – изложить оценку методов 
автоматической настройки режима компенса-
ции емкостной составляющей тока однофазно-
го замыкания на землю в распределительных 
сетях напряжением 6…10 кВ. 

Эффективность компенсации емкостных то-
ков замыкания на землю и работы электриче-
ских сетей с компенсированной нейтралью в 
значительной степени зависит от режима на-
стройки компенсирующего устройства (дугога-
сящего реактора). С учетом значений остаточ-
ных аварийных токов и уровней внутренних 
перенапряжений при дуговых замыканиях на 
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землю большинство исследователей отдает 
предпочтение резонансной настройке индук-
тивности компенсирующего устройства с емко-
стью сети относительно земли, т.е. 

 L Cx x=    или   ( )1 3KL Cω = ω , (1) 

где хL , хC – соответственно индуктивное со-
противление компенсирующего устройства и 
емкостное сопротивление всей электрически 
связанной сети относительно земли; LK – ин-
дуктивность компенсирующего устройства; C – 
емкость одной фазы всей электрически связан-
ной сети относительно земли. 

При резонансной настройке компенсирую-
щего устройства, а также при его расстройке в 
пределах 5 %, даже теоретически перенапряже-
ния на неповрежденных фазах не могут превы-
сить 2,75Uф. Увеличение степени расстройки 
компенсации сверх 5 % приводит к быстрому 
нарастанию уровня перенапряжений, а при рас-
стройке компенсирующего устройства на 20 % 
от резонансной эффективность компенсирую-
щих устройств в части ограничения перена-
пряжений при замыканиях на землю практиче-
ски не ощущается по сравнению с сетями с 
полностью изолированной нейтралью. Также 
при резонансной настройке компенсирующего 
устройства и при незначительных расстройках 
компенсации в электрических сетях запасы 
электрической прочности изоляции по отноше-
нию к воздействующим перенапряжениям уве-
личиваются до 30 % [2, 3]. 

Условие (1) в установившемся режиме од-
нофазного замыкания на землю обеспечивает 
равенство по величине емкостной СI  и индук-
тивной LI  составляющих токов замыкания на 
землю и, учитывая их направление, остаточный 
ток замыкания становится равным активной 
составляющей тока замыкания аI  (без учета 
гармонических составляющих тока замыкания). 
В случае несоблюдения условия (1) остаточный 
ток определяется как геометрическая сумма 
активной и реактивной составляющих. Реак-
тивная составляющая в свою очередь зависит 
от степени расстройки (отклонения от резо-
нансной настройки) компенсации: 

 2
к( ) / 1 3 1 ,L C LI I I CL кν = − = − ω = −  (2) 

где 2/ 3C Lк I I CL= = ω  – коэффициент (степень) 
настройки компенсирующего устройства в ре-
зонанс с емкостью сети. 

Необходимо напомнить, что эффективность 
компенсации емкостных токов замыкания на 

землю наблюдается при резонансном и близких 
к нему режимах настройки компенсирующих 
устройств. Учитывая возможное изменение па-
раметров распределительных сетей (оператив-
ные и аварийные переключения, наращивание 
ЛЭП и т.п.), необходимо ориентироваться на 
применение устройств автоматической на-
стройки дугогасящих реакторов. 

В настоящее время разработано достаточное 
количество автоматических регуляторов на-
стройки дугогасящих устройств. Их можно 
классифицировать по принципам настройки, 
т.е. по величинам, на изменение которых они 
реагируют: 

- настройка по модели сети; 
- по проводимости контура нулевой после-

довательности; 
- по фазовым характеристикам контура ну-

левой последовательности; 
- по максимуму напряжения смещения ней-

трали (напряжение на катушке). 
Рассмотрим кратко указанные основные 

принципы автоматической настройки дугога-
сящих катушек. 

1. Настройка по модели сети возможна как 
в нормальном режиме, так и в режиме одно-
фазного замыкания на землю. Информация о 
конфигурации сети с помощью телемеханиче-
ской связи передается от действующей схемы 
сети на электрическую модель сети. Ток моде-
ли сети сравнивается с током модели катушки. 
Недостатками описанной системы настройки 
компенсации являются: большая сложность 
задающей модели при сложной схеме сети, 
применения автоматической системы требует 
телемеханической связи со всеми (абсолютно) 
участками сети. 

2. Автоматическая настройка по реактив-
ной проводимости контура нулевой последова-
тельности состоит в следующем: от вспомога-
тельного источника питания в контролируемую 
сеть подается ЭДС, которая прикладывается к 
контуру нулевой последовательности. Источ-
ник ЭДС включается параллельно или последо-
вательно дугогасящей катушке. Настройка про-
изводится по нулю реактивной составляющей 
тока нулевой последовательности (по нулю ре-
активной проводимости). Возможно также 
применение вспомогательной ЭДС с двумя час-
тотами 1n ω  и 2n ω , где ω  – рабочая частота. В 
этом случае необходимо выполнение условия 

1 2 1n n = .  
Недостатки таких систем: 
− резонансная настройка осуществляется 

сравнением индуктивности дугогасящего реак-
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тора на промышленной частоте с ранее заме-
ренной емкостной проводимостью на непро-
мышленной частоте; для этого необходимо 
проводить опыт искусственного однофазного 
замыкания при наладке на реальной подстан-
ции, в процессе которого подбирают соответст-
вующие коэффициенты; 

− существующие устройства лишь отсле-
живают соотношение текущего емкостного со-
противления сети и индуктивного сопротивле-
ния реактора при возникновении замыкания; 

− достаточная сложность в схемотехниче-
ской реализации и наладке комплекса на под-
станции. 

Все указанные проблемы относятся к изме-
рителю САНК, причем они не исключаются как 
при повышении, так и при понижении частоты 
относительно промышленной. 

3. Настройка по фазовым характеристи-
кам контура нулевой последовательности 
применима для кабельных сетей, где несиммет-
рия емкостей отсутствует, напряжение смеще-
ния нейтрали не превышает доли процента.  
К одной из фаз сети (опорная фаза) подключа-
ется дополнительная емкость и создается неко-
торое постоянное напряжение несимметрии. 
Напряжение смещения нейтрали, обусловлен-
ное емкостной несимметрией и расстройкой 
компенсации, сравнивается с напряжением 
опорной фазы в фазочувствительном усилите-
ле, сигнал рассогласования с выхода которого 
управляет контактором включения серводвига-
теля плунжерной катушки. Как можно показать 
из векторной диаграммы, измеряемый фазочув-
ствительным усилителем угол будет равен 90° 
при резонансной настройке, 0…90° при недо-
компенсации и 90…180° при перекомпенсации. 
Подстройка компенсации по заданной опти-
мальной настройке автоматически осуществля-
ется в нормальном режиме сети, когда замыка-
ния на землю нет. 

Напряжение нейтрали в компенсированной 
сети в нормальном режиме работы сети опре-
деляется по следующему выражению: 

 к( )нс
н 2 2

0( ) (1 )
jU

U е
d pк к

ϕ −ψ=
+ + −

, (3) 

где к – коэффициент настройки дугогасящей 
катушки, равный отношению индуктивной и 
емкостной составляющих тока однофазного 
замыкания на землю; d0 – коэффициент демп-
фирования сети с изолированной нейтралью; 

0
к arctg

1
d pк

к
+

ϕ =
−

; р – активные потери в дуго-

гасящем реакторе в относительных единицах. 
Из выражения (3) видно, что при постоян-

ном аргументе и коэффициенте демпфирова-
ния, угол кϕ  однозначно определяется коэф-
фициентом настройки к. Постоянное наличие 
напряжения смещения нейтрали создается под-
ключением к одной из фаз сети дополнитель-
ной емкости.  

4. Настройка по максимуму напряжения 
смещения нейтрали основана на использовании 
экстремальных регуляторов. В основу регули-
рования положен тот факт, что при данной 
конфигурации сети и коэффициенте демпфиро-
вания зависимость напряжения нейтрали от 
индуктивности дугогасящей катушки имеет вид 
резонансной кривой. При этом, как бы ни изме-
нялось напряжение смещения нейтрали, его 
максимальное значение соответствует моменту 
резонансной настройки в данном режиме.  

Схема автоматической компенсации сети 
является экстремальной системой с управлени-

ем по производной н

к

dU
dL

. Настройка произво-

дится путем автоколебательного поиска и рабо-
той элемента логического действия. За крите-
рий точной настройки принят момент макси-
мального смещения нейтрали, который 
характеризуется первой производной равной 

нулю н

к

dU
dL

 = 0. На эту точку регулятор на-

страивает систему компенсации в любом ре-
жиме. 

Автоматическое устройство предназначено 
для настройки катушки в нормальном режиме 
сети. В случае однофазного замыкания на зем-
лю оно отключается. При этом настройка дуго-
гасящей катушки остается неизменной и соот-
ветствует резонансной настройке компенсации 
до аварии. 

Оценим рассмотренные нами принципы с 
точки зрения применения их для динамичных 
систем электроснабжения (например, для карь-
ерных распределительных сетей). Настройка по 
модели сети является косвенным методом на-
стройки и обладает такими преимуществами, 
как повышенная помехоустойчивость, возмож-
ность настройки катушки в режиме замыкания 
на землю. При моделировании емкость каждой 
отдельной линии принимается практически по-
стоянной, что верно для стационарных линий и 
не может быть распространено на карьерные 
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распределительные сети, которые практически 
постоянно изменяются (наращивание, отклю-
чение и включение некоторых потребителей 
 и т.д.). Естественно, что моделирование таких 
линий представляет определенные трудности. 
Системы автоматической настройки по реак-
тивной проводимости контура нулевой после-
довательности, как и экстремальных систем, 
обладают таким недостатком, как настройка 
дугогасящего аппарата только в резонанс. При 
применении фазосдвигающего трансформатора 
устраняется указанный недостаток только час-
тично, т.е. возможно отклонение от резонанс-
ной настройки на определенный процент. Для 
устройства поддержания тока замыкания на 
землю заданной величины при учете изменения 
емкости сети практически от max до нуля по-
требуются значительные и регулируемые от-
клонения от резонансной настройки компенса-
ции. Также недостатком систем данного типа 
является сложность и громоздкость регули-
рующих устройств из-за наличия вспомога-
тельного постоянно действующего источника. 

Для целей автоматической настройки ком-
пенсирующего устройства в резонанс с емко-
стью распределительной сети предлагается ис-
пользовать новый метод непрерывного контро-
ля значений емкости и индуктивности сети от-
носительно земли под рабочим напряжением, 
основанный на использовании наложенных на 
сеть оперативных токов непромышленной час-
тоты. Суть предложенного метода непрерывно-
го и оперативного контроля указанных пара-
метров состоит в том, что на электрическую 
сеть одновременно накладываются два опера-
тивных сигнала, частоты которых не равны ме-
жду собой и отличаются от промышленной. 
При этом искомые значения определяются вы-
ражениями 

( )
2 2 2 2
2 1 1 2

2 2
1 2 1 2

1 U I U IC
U U

−
=

ω −ω
; 

 
2 2

1 2 1 2
к 2 2 2 2

1 2 1 2 2 1

U UL
U I U I
ω −ω

=
ω ω −

, (4) 

где 1I , 1U , 1ω  – ток, напряжение и частота пер-
вого оперативного источника; 2I , 2U , 2ω  – 

ток, напряжение и частота второго оперативно-
го источника. 

Предложенный метод расчета емкости и ин-
дуктивности сети может быть использован для 
построения системы автоматической настройки 
любого заданного (не только резонансного) ре-
жима компенсации емкостной составляющей 
тока замыкания на землю. Параметром регули-
рования в системе управления является ток 
подмагничивания реактора, который увеличи-
вает или уменьшает индуктивное сопротивле-
ние реактора.  

Выводы 

1. Известные методы автоматической на-
стройки индуктивности дугогасящих реакторов 
по отношению к емкости сети характеризуются 
недостаточной чувствительностью, не учиты-
вают динамику электрической сети и возмож-
ную несимметрию изоляции сети относительно 
земли. 

2. Наиболее перспективным для карьерных 
распределительных сетей следует считать ме-
тод настройки дугогасящих устройств по ре-
зультатам непрерывного контроля значений 
емкости и индуктивности сети относительно 
земли под рабочим напряжением за счет нало-
жения на сеть двух оперативных сигналов не-
промышленной частоты. 
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УДК 629.423 

А. М. МУХА (ДІІТ) 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНИХ СТРУКТУР  
ТЯГОВОГО ПРИВОДУ ПЕРСПЕКТИВНИХ БАГАТОСИСТЕМНИХ 
ЕЛЕКТРОВОЗІВ З ТЯГОВИМИ ДВИГУНАМИ ПОСТІЙНОГО  
СТРУМУ 

У статті запропоновано структурні схеми статичного перетворювача для тягового приводу перспектив-
них багатосистемних електровозів з тяговими двигунами постійного струму та проведено їх порівняльний 
аналіз. 

В статье предложены структурные схемы статического преобразователя для тягового привода перспек-
тивных многосистемных электровозов с тяговыми двигателями постоянного тока и проведен их сравнитель-
ный анализ. 

In the article the structured schemes of steady-state converter are offered for traction drive of promising multi-
system electric locomotives with traction engines of direct current and their comparative analysis is conducted. 

Вступ 

Сучасний рівень розвитку силової електро-
ніки дозволяє створювати перетворювачі, які 
забезпечують якісне регулювання потоку елек-
тричної енергії. Наявність повністю керованих 
силових напівпровідникових вентилів забезпе-
чує можливість побудови відносно простих пе-
ретворювачів з покращеними енергетичними 
показниками, ніж це було можливим декілька 
років тому [1, 2]. 

Загальновідомі недоліки системи тягового 
електропостачання напругою 3 кВ постійного 
струму [3 та ін.] та необхідність забезпечення 
процесу перевезень на електрифікованих заліз-
ницях незалежно від роду струму та значення 
напруги у контактній мережі без заміни елект-
ровозів на станціях стикування вимагає вико-
ристання тягового електрорухомого складу, 
який може працювати як при постійному, так і 
при змінному струмах за різних рівнів напруги 
у контактній мережі. Такий тяговий електрору-
хомий склад (ЕРС) називаємо багатосистемним. 

На пострадянському просторі використову-
ється електрорухомий склад подвійного жив-
лення (3 кВ постійного струму та 25 кВ змінно-
го струму) який є окремим випадком багатоси-
стемного ЕРС. 

В наш час постає питання підвищення на-
пруги у контактній мережі постійного струму з 
3 кВ до 6, 12 або 24 кВ [4] – це дозволить під-
вищити пропускну спроможність залізниць, 
електрифікованих постійним струмом. 

Але на шляху такого рішення постає досить 
важлива проблема – відсутність ЕРС на підви-
щену напругу у контактній мережі. 

Мета роботи 

Провести порівняльний аналіз можливих 
варіантів побудови статичних перетворювачів 
тягового приводу для багатосистемного ЕРС 
залізниць з тяговими двигунами постійного 
струму (ТДПС). 

Матеріал і результати дослідження 

В роботі [5] запропоновано структурну схе-
му статичного перетворювача для електровоза 
подвійного живлення, але ця схема не враховує 
можливості підвищення напруги у контактній 
мережі постійного струму. 

Враховуючі вищевикладене та аналізуючи 
схемні рішення статичних перетворювачів, які 
використовуються в інших галузях промисло-
вості, пропонується наступна структурна схема 
тягового статичного перетворювача для багато-
системного електровозу з тяговими двигунами 
(рис. 1). 

Такий перетворювач дозволяє реалізувати 
два основних напрямки покращення якості 
споживаної електричної енергії [6]: 

- використання багатофазних перетворюва-
чів, що працюють зі зсувом по фазі відносно 
один одного; 

- використання при перетворенні електрич-
ної енергії підвищеної частоти. 

Використання багатофазних систем з лан-
кою підвищеної частоти дозволяє зменшити 
масогабаритні показники фільтрів та трансфо-
рматора. Крім того, в подібних багатофазних 
системах є можливість керувати струмами та 
напругами, які перевищують максимально до-
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пустимі параметри одиночних силових елемен-
тів перетворювача. 

Структурна схема (рис. 1) складається з 
двох контурів: мережевого та тягового (з дви-
гуном постійного струму). 

Перший контур призначено для перетворен-
ня електричної енергії з контактної мережі в 
напругу змінного струму підвищеної частоти, 
яку знімаємо зі вторинної обмотки трансфор-
матора підвищеної частоти. Первина обмотка 
підключена до виходу високовольтного інвер-
тора 1, вхід якого підключено безпосередньо до 
контактної мережі постійного струму або до 
виходу випрямляча 1 (керованого або некеро-

ваного), при змінному струмі у контактній ме-
режі. 

Використання некерованого випрямляча 1, 
підключеного до контактної мережі змінного 
струму, дозволить виключати вплив кута кому-
тації ключових елементів вхідного перетворю-
вача на енергетичні показники електровозу, що 
має місце при застосуванні керованого випрям-
ляча. Використання керованого випрямляча 
дозволить реалізувати рекуперативне гальму-
вання, з поверненням енергії до контактної ме-
режі. Підтримка напруги мережевого контуру 
на заданому рівні здійснюється інвертором 1. 

 
Рис.1 Узагальнена структурна схема статичного перетворювача тягового приводу  

з тяговими двигунами постійного струму та ланкою підвищеної частоти 

При використанні тягового двигуна постій-
ного струму для його живлення можливо вико-
ристовувати керований випрямляч, підключе-
ний до вторинної обмотки трансформатора під-
вищеної частоти (тяговий контур постійного 
струму). Керування режимами роботи тягового 
двигуна можливо за рахунок зміни режимів ро-
боти керованого випрямляча та інвертора 1. 

Як бачимо з рис. 1, до складу запропонова-
ного перетворювача входить трансформатор 
підвищеної частоти, що дозволить зменшити 
габарити не тільки самого трансформатора, але 
й інших реактивних елементів та вузлів, зокре-
ма фільтрів. 

Вихідними даними для порівняльного аналі-
зу перетворювальних структур тягового приво-
ду багатосистемних електровозів з тяговими 
двигунами постійного струму приймаємо: 

1. Напруга у контактній мережі постійного 
струму 3 кВ та підвищена до рівня 6, 12 або  
24 кВ. 

2. Напруга у контактній мережі змінного 
струму 25 кВ частотою 50 Гц. 

3. Кількість тягових електродвигунів двигу-
нів (ТЕД) 4 або 6, що відповідає односекційно-
му електровозу. 

Враховуючі вихідні дані, проведемо порів-
няльний аналіз наступних варіантів побудови 
статичних перетворювачів тягового приводу 
перспективних багатосистемних електровозів 
(табл. 1). 

Як бачимо з табл. 1, варіанти побудови 1 та 
8 відповідають традиційним для залізниць кра-
їн СНД електровозам подвійного живлення, 
інші варіанти розглядають можливі варіанти 
підвищення напруги у контактній мережі по-
стійного струму. В будь-якому випадку елект-
ровоз повинен працювати при номінальній на-
прузі у контактній мережі постійного струму 
3 кВ, оскільки майже неможливо забезпечити 
одночасний перехід всієї мережі залізниць на 
будь-яку нову систему живлення. 

Розглянемо, яким чином можливо реалізу-
вати кожен з варіантів, вказаних у табл. 1, та 
визначимось, які варіанти доцільно розглядати 
у подальших дослідженнях. 
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Таблиця  1  

Варіанти побудови статичного перетворювача 
тягового приводу перспективних  
багатосистемних електровозів 

Варіант  
побудови 1 2 3 4 5 6 7 8 

3 кВ √ √ √ √     

6 кВ  √       

12 кВ   √      

24 кВ    √     6 
ТЕ

Д
 

25 кВ 
50 Гц √ √ √ √ 

    

3 кВ     √ √ √ √ 

6 кВ      √   

12 кВ       √  

24 кВ        √ 4 
ТЕ

Д
 

25 кВ 
50 Гц 

    
√ √ √ √ 

 

В якості реалізації першого варіанту (відпо-
відно до табл. 1) можливо використовувати на-
ступну розгорнуту структурну схему (рис. 2), 
при цьому реалізується силовий модуль пере-
творювача типу М1 (на кожен тяговий двигун 
окремий перетворювач), відповідно до прийня-
тої у [7] кваліфікації. 

На рис. 2 прийняті наступні скорочення:  
ПР – перемикач режимів (25 кВ 50 Гц або 3 кВ 
постійного струму); МВ – випрямляч мереже-
вого контуру; ФН – фільтр-накопичувач; МІ – 
інвертор мережевого контуру; ТПЧ – трансфо-
рматор підвищеної частоти; ТВ – випрямляч 
тягового контуру; ТДПС – тяговий двигун по-
стійного струму. 

В режимі «3 кВ» ПР підключає МВ1…МВ6 
паралельно до контактної мережі, а в режимі 
«25 кВ 50 Гц» – послідовно, тобто підключені у 
режимі дільника напруги контактної мережі. 
При цьому на вході кожного МВ діє напруга, 

яка дорівнює: км 25 4,17
6 6

U
= =  кВ змінного 

струму, а в режимі «3 кВ» діє 3 кВ постійного 
струму. 

Елементи перетворювача МІ, ТПЧ та ТВ ви-
конуються однофазними. Саме ця обставина 
робить схему, представлену на рис. 2, аналогіч-
ною по суті до класичної схеми, яку використо-
вують на ЕРС змінного струму та подвійного 
живлення, на якому використовується однофа-
зні тяговий трансформатор та тяговий випрям-

ляч [8 та ін.], тільки схема, представлена на  
рис. 2, є більш складною. 

Перевагою представленої на рис. 2 схеми є 
використання мережевих інверторів МІ, які 
працюють зі зсувом по фазі один до одного, 
тобто реалізується принцип багатофазного пе-
ретворювача, що, як загальновідомо, дозволяє 
покращити енергетичні показники перетворю-
вача в цілому. 

 
Рис. 2. Розгорнута структура тягового  
перетворювача за варіантом «1»:  

25 кВ змінного та 3 кВ постійного струму  
при 6 ТДПС при реалізації модулями М1 

Загальновідомо, що для однофазних мосто-
вих випрямлячів встановлена потужність 
трансформатора (при активно-індуктивному 
навантаженні) дорівнює т1фм 1,23 dS P= , а для 
трифазного мостового випрямляча 

т3фм 1,05 dS P= , тобто доцільне використання 
трифазних систем. Реалізувати збільшення чис-
ла фаз перетворювача можливо за рахунок 
з’єднання в трифазну систему вторинних обмо-
ток ТПЧ, при одночасній реалізації зсуву на-
пруг первинних обмоток на 120 ел. градусів, 
тоді схема, представлена на рис. 2, перетво-
риться до вигляду, представленого на рис. 3. 

Використання трифазної системи дозволить 
зменшити габаритну потужність трансформа-

торів на 1,23 1,05 100 % 14,6 %
1,23
−

⋅ = . 

Фактично схема, представлена на рис. 3, ре-
алізує перетворювач типу М3, тобто один сило-
вий модуль на три тягових двигуна. Але ж про-
ведені у [7] дослідження показали, що доцільно 
використовувати силовий модуль М2. Тоді 
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схема, представлена на рис. 3, змінюється до 
вигляду, представленого на рис. 4. 

Як бачимо з рис. 4, структура тягового пере-
творювача представляє. собою три трифазних 
канали, кожен з яких живить два тягових дви-
гуна (реалізується силовий модуль М2), але 
кожен з тягових двигунів працює від свого ке-
рованого трифазного тягового випрямляча, 
тобто має місце індивідуальний привод. 

Крім того, в даному варіанті побудови тяго-
вого перетворювача на вході кожного МВ діє 

напруга, яка дорівнює: км 25 2,78
9 3

U
= =  кВ 

змінного струму – ця величина є близькою до 
режиму роботи «3 кВ» постійного струму, тоб-
то немає необхідності використовувати вентилі 
більшого класу. 

 
Рис. 3. Структура тягового перетворювача за варіан-
том «1»: 25 кВ змінного та 3 кВ постійного струму 
при 6 ТДПС з використанням трифазного трансфо-
рматора підвищеної частоти (ТТПЧ) при реалізації 

модулями М3 

Для порівняння представлених структурних 
схем, які реалізують різні варіанти побудови 
статичних перетворювачів тягового приводу 
перспективних багатосистемних електровозів, 
доцільним є ввести «коефіцієнт використання 
функціональних вузлів» перетворювача – фвk , 
який відображає, скільки функціональних вуз-
лів перетворювача забезпечує роботу одного 
тягового двигуна і чим більше цей коефіцієнт, 
тим краще використовуються елементи пере-
творювача. 

Наприклад, для структурної схеми, яка 
представлена на рис. 2, роботу тягового двигу-
на ТДПС1 забезпечують п’ять функціональних 

вузлів, а саме: МВ, ФН1, МІ1, ТПЧ1, ТВ1. Та-

ким чином, фв
1 0,2
5

k = = . 

Перемикач режимів ПР не враховуємо, оскі-
льки він є загальним для всієї схеми. 

Для структурної схеми, яка представлена на 
рис. 3, той самий коефіцієнт складатиме: 

фв
3 0,23

13
k = = , а для схеми, яка представлена 

на рис. 4: фв
2 0,167

12
k = = . 

Порівнявши представлені на рис. 2 – 4 стру-
ктурні схеми та їх коефіцієнти фвk , стає зрозу-
мілим, що найбільш ефективно використову-
ється елементи перетворювача, побудованого 
за схемою рис. 3. 

 
Рис. 4. Структура тягового перетворювача 25 кВ 
змінного та 3 кВ постійного струму при 6 ТДПС  

при реалізації модулями М2 

Для проведення порівняльного аналізу пере-
творювальних структур тягового приводу шес-
тивісного багатосистемного електровозу при-
ймаємо структурні схеми представлені на  
рис. 2 – 4 за базові, позначивши їх надалі як 
М1, М3, М2 відповідно. 
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Порівнявши структурні схеми рис. 1 – 4, не-
важко зробити висновок, що основними функ-
ціональними вузлами, які «відповідають» за 
роботу з контактною мережею, є ПР та МВ. 
Саме поєднання цих елементів, в залежності від 
напруги у контактній мережі, визначає струк-
туру перетворювача у цілому. 

В залежності від режиму роботи (з’єднання) 
перемикача режимів є можливими наступні 
схеми ввімкнення мережевих випрямлячів при 
шести ТДПС (рис. 5). 

 
Рис. 5. Схеми ввімкнення мережевих  

випрямлячів при шести ТДПС 

Використовуючи представлені на рис. 5 ва-
ріанти з’єднання мережевих випрямлячів, не-
складно визначити значення напруги контакт-
ної мережі, яка прикладена до кожного з МВ у 

відповідності до виразу: км
мв

UU a= , де кмU – 
напруга у контактній мережі; a  – кількість по-
слідовно з’єднаних МВ, до яких прикладена 
напруга контактної мережі. 

Результати  розрахунків  для  перетворювача 

для семи ТДПС представлені у табл. 2. 
Враховуючи вище представлені досліджен-

ня, стає можливим визначитися з раціональною 
структурою для кожного з представлених у 
табл. 1 варіантів побудови статичного перетво-
рювача тягового приводу перспективних бага-
тосистемних електровозів з шістьма тяговими 
двигунами постійного струму. 

Так, для першого варіанту (3 кВ та 25 кВ  
50 Гц), з точки зору діючих напруг та викорис-
тання функціональних вузлів перетворювача, 
доцільно будувати перетворювач з модулів М3 
за структурною схемою, що представлена на 
рис. 3. При цьому в режимі «3 кВ» МВ можуть 
бути з’єднані за варіантами «а», «б» або «в» 
(рис. 5), в режимі «25 кВ 50 Гц» за варіантом 
«а», при цьому напруга на вході мережевого 
випрямляча буде не більше за 4,5 кВ. 

Якщо ж напруга на вході мережевого ви-
прямляча повинна бути найменшою, то доціль-
но будувати перетворювач з силових модулів 
М2 (рис. 4). При цьому в режимі «3 кВ» МВ 
можуть бути з’єднані за варіантами «д» або 
«ж» (рис. 5), в режимі «25 кВ 50 Гц» за варіан-
том «д», при цьому напруга на вході мережево-
го випрямляча буде не більше за 3,0 кВ. 

Таблиця  2  

Результати визначення напруги що діє на вході 
мережевих випрямлячів перетворювача  

для семи ТДПС 

Схема за 
рис. 5 а б в г д е ж 

Кількість 
послідовно 
з’єднаних 
МВ, a  

6 1 2 3 9 1 3 

Напруга 
контактної 
мережі 

Напруга, що діє на вході МВ, кВ 

3 кВ 0,5 3,0 1,5 1,0 0,33 3,0 1,0 

6 кВ 1,0 6,0 3,0 2,0 0,67 6,0 2,0 

12 кВ 2,0 12,0 6,0 4,0 1,33 12,0 4,0 

24 кВ 4,0 24,0 12,0 8,0 2,67 24,0 8,0 

25 кВ 50 Гц 4,17 25,0 12,5 8,33 2,78 25,0 8,33 

 

Для варіанту 2 (табл. 1) можливо викорис-
товувати модулі М2 або М3, при цьому, з точки 
зору мінімальної напруги на МВ, використову-
вати схеми «б» та «е» (рис. 5) недоцільно, оскі-
льки напруга буде рівною 6 кВ, що потребує 
використання вентилів високого класу за на-
пругою (для режиму роботи «6 кВ»). 

Для варіанту 3 також можливе використання 
модулів М2 та М3, але у режимі «12 кВ» недо-
цільно використовувати варіанти «б», «в», «е». 
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Для варіанту 4 доцільно використовувати 
для модуля М2 тільки схеми «а», а для модуля 
М3 – тільки схему «д» (рис. 5). 

В цілому з точки зору рівномірності розпо-
ділення напруги між МВ у різних режимах ро-
боти перетворювача доцільно використовувати 
в якості підвищеної напруги у контактній ме-
режі 24 кВ постійного струму, яке є близьким 
до 25 кВ 50 Гц, що дозволить використовувати 
ті ж самі схемні рішення та той самий режим 
роботи ПР. 

Таким же чином можливо дослідити всі інші 
варіанти побудови статичного перетворювача 
тягового приводу перспективних багатосистем-
них електровозів з шістьма або чотирма тяго-
вими двигунами постійного струму, які пред-
ставлені у табл. 1. 

Особливістю реалізації статичного перетво-
рювача для тягового приводу перспективних 
багатосистемних електровозів з чотирма тяго-
вими двигунами постійного струму є те, що 
його можливо будувати з силових модулів М1 
або М2. 

Слід відмітити, що з точки зору надійності 
використовувати модулі М6 для шестивісного 
електровозу та М4 чотиривісного електровозу є 
недоцільним [7]. 

Структура тягового перетворювача 25 кВ 
змінного та 3 кВ постійного струму при 4 
ТДПС при реалізації модулями М2 буде відріз-
нятися від тієї, що представлена на рис. 4, від-
сутністю третього трифазного каналу, який жи-
вить ТДПС5 та ТДПС6 (рис. 6). 

 
Рис. 6. Структура тягового перетворювача 25 кВ 
змінного та 3 кВ постійного струму при 4 ТДПС  

при реалізації модулями М2 

 

Загальні висновки 

1. З точки зору габаритних потужностей 
трансформаторного обладнання та коефіцієнта 
використання функціональних вузлів статично-
го перетворювача, у складі перетворювача про-
понується використовувати трифазні трансфо-
рматори підвищеної частоти. 

2. Представлений у роботі порівняльний 
аналіз запропонованих перетворювальних 
структур тягового приводу перспективних ба-
гатосистемних електровозів з тяговими двигу-
нами постійного струму дозволив визначитись 
з раціональними структурами з точки зору на-
пруг, діючих на вхідних елементах перетворю-
вача. 
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УДК 621.314 

Н. В. ПАНАСЕНКО (ДНДЦ УЗ), Ю. П. ГОНЧАРОВ, В. В. ИВАХНО,  
А. Е. ИВАНОВ (НТУ «ХПИ»), В. Н. КОЗАЧОК, П. П. МОРОЗОВ («Укрзалізниця») 

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С МОДУЛЬНЫМИ ВСТАВКАМИ 
ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Пропонується структура вставки постійного струму на тяговій підстанції, яка дозволяє усунути ряд не-
доліків діючої схеми живлення контактної мережі змінного струму. Аналізуються додаткові можливості з 
поліпшення використовування електроустаткування шляхом зміни форми напруги в контактній мережі. 

Предлагается структура вставки постоянного тока на тяговой подстанции, позволяющая устранить ряд 
недостатков действующей схемы питания контактной сети переменного тока. Анализируются дополнитель-
ные возможности по улучшению использования электрооборудования путем изменения формы напряжения 
в контактной сети. 

The structure of the insert of direct current on the traction substation, which makes it possible to remove a num-
ber of deficiencies in the acting feeding scheme of the overhead electric transport power line of alternating current, 
is proposed. Additional possibilities on improvement in the use of electrical equipment by change in the form of 
voltage in the overhead electric transport power line are analyzed. 

1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ И 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

Как известно, около половины всех элек-
трифицированных железных дорог Украины 
питаются однофазным переменным током с 
напряжением амплитудой 25 кВ и частотой 
50 Гц, а на дорогах со скоростным движением 
этот род тока получил преимущественное при-
менение. 

~

НВ КС2КС 1

АДЭ
=

ПС

~

T1
T2

~

 
Рис. 1. Структура системы электроснабжения: 

Э – энергонакопитель; ~,= – звенья переменного и посто-
янного токов; АД – асинхронный двигатель; КС1, КС2 – 
ветви контактной сети с различной фазой напряжения;  

НВ – нейтральная вставка; ПС – питающая сеть 

Типовая структура системы электроснабжения 
на переменном токе показана на рис. 1. Она со-
держит две ветви контактной сети (КС), под-
ключаемые к двум фазам трехфазной питаю-
щей сети (ПС) через питающий трансформатор 
Т1, а на нагрузке (транспортных средствах  
ТС) – тяговый трансформатор Т2, асинхронные 
двигатели АД и полупроводниковый преобра-
зователь, который может рассматриваться как 

вставка постоянного тока (нагрузочная) между 
двумя звеньями переменного тока. Нагрузочная 
вставка состоит, в свою очередь, из четырех-
квадрантного входного преобразователя с ши-
ротно-импульсной модуляцией (кратко ШИМ-
преобразователь), частотно-регулируемого ин-
вертора, оба с широтно-импульсной модуляци-
ей, и с энергонакопителем в промежуточном 
звене постоянного тока, который принимает на 
себя пульсирующую мощность как разность 
между мгновенными мощностями однофазной 
КС и трехфазной нагрузки. Для энергонакопи-
теля наиболее простое решение состоит в ис-
пользовании конденсатора, он выполняет также 
функцию фильтра пульсаций с частотой ШИМ. 

Переход к этой структуре позволил ради-
кальным образом улучшить характеристики 
электрооборудования со стороны нагрузки. Од-
нако со стороны питания эта структура устаре-
ла и обладает рядом серьёзных недостатков, из 
которых основными являются два. Неравно-
мерная загрузка фаз ПС приводит примерно к 
полуторакратному недоиспользованию питаю-
щего трансформатора по мощности [1] и к воз-
можным штрафным санкциям со стороны энер-
гетиков, поскольку структура рис. 1 не вписы-
вается в требования новых мировых стандартов 
на качество электроэнергии. Известное техни-
ческое средство для компенсации несимметрии, 
заключающееся в применении симметрирую-
щего трансформатора [1], существенно услож-
няет трансформатор и в то же время решает 
проблему лишь частично, поскольку для пол-
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ной симметрии требуется равенство нагрузок 
ветвей КС в любой момент времени, что невоз-
можно реализовать. Вторым недостатком яв-
ляются уравнительные токи, которые могут 
циркулировать между ПС и ветвью КС при 
двустороннем питании последней. Как показа-
ли исследования, проведенные Г. А. Доманской 
под руководством В. В. Корниенко [2], связан-
ные с этим дополнительные потери могут быть 
соизмеримы с другими составляющими потерь. 
На основании этих исследований в упомянутой 
работе был сделан вывод о целесообразности 
применения вставки постоянного тока также и 
со стороны источника питания. Кроме контроля 
уравнительных и аварийных токов, который 
достигается с помощью преобразователей 
вставки, обеспечивается также компенсация 
несимметрии в ПС, т.к. энергонакопитель в 
промежуточном звене постоянного тока при-
нимает на себя разницу между пульсирующей 
мощностью в однофазной КС и постоянной 
мощностью в трехфазной ПС. Отпадает прин-
ципиальная необходимость в нейтральных 
вставках, и вся КС или, по крайней мере, ее 
протяженный участок могут быть едины, т.к. с 
помощью преобразователей можно контроли-
ровать не только ток каждой подстанции в от-
дельности, но и общий ток КС в месте присое-
динения подстанции. 

В данной работе рассматриваются целесо-
образные схемные решения и алгоритмы управ-
ления входной вставкой постоянного тока, а 
также анализируются дополнительные возмож-
ности улучшения энергетических характери-
стик системы питания. Они вытекают из того, 
что входная вставка обеспечивает полную раз-
вязку КС и ПС не только по числу фаз, но так-
же по форме и частоте напряжений и токов. 

2. ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ И ЧАСТОТЫ 
СИГНАЛОВ В КОНТАКТНОЙ СЕТИ 

Общая структура системы питания с вход-
ной вставкой постоянного тока приведена на 
рис. 2. Входная вставка позволяет отказаться от 
традиционной синусоидальной формы напря-
жений и токов в КС, заменив ее прямоуголь-
ной – меандром. С энергетической точки зре-
ния наилучшие характеристики обеспечивает 
идеальный меандр, показанный на рис. 3а. Пре-
имущество меандра обусловлено тем, что у не-
го соотношение между амплитудой, опреде-
ляющей нагрузку на силовые элементы, и дей-
ствующим значением, определяющим переда-
ваемую мощность, равно единице, в то время 
как для синусоиды оно равно 2 .  

~

КСКС

АДЭ
= ~

Э=
~

ПС

 
Рис. 2. Общая структура системы питания: 

КС – единая контактная сеть; ~ – синусоида; – меандр. 

Из этого вытекает улучшение использова-
ния КС и прилегающих к ней преобразователь-
ных звеньев вставки при переходе к меандру. В 
частности, для КС при равной амплитуде на-
пряжения, определяющей класс изоляции, дей-
ствующее напряжение при меандре в 2  раз 
больше, что позволяет либо в 2  раз увели-
чить передаваемую мощность, либо при равной 
мощности в 2  раз снизить ток, получая сни-
жение потерь энергии в 2 раза, поскольку они 
пропорциональны квадрату тока. Установлен-
ная мощность полупроводниковых приборов 
прилегающих звеньев вставок, будучи пропор-
циональной произведению амплитуд напряже-
ния и тока, при равной передаваемой мощности 
также сокращается вдвое. При выпрямлении 
меандра получаем без всякого сглаживания по-
стоянное напряжение, в результате чего отпа-
дает необходимость в энергонакопителях в 
промежуточных звеньях постоянного тока, чего 
нельзя сказать о синусоиде. 

Можно утверждать, следовательно, что для 
полупроводниковых преобразователей, кото-
рые работают в ключевом режиме, меандр яв-
ляется более естественной формой сигнала в 
сравнении с синусоидой. Однако идеальный 
меандр недостижим по двум причинам: Во-
первых, последовательные индуктивности и 
параллельные емкости будут приводить к «за-
валу» фронтов и к сокращению длительности 
плоской вершины; во-вторых, идеальный ме-
андр содержит бесконечный спектр гармоник, 
которые оказывают негативное влияние на про-
водные линии связи (для этих объектов более 
естественной является синусоида). По совокуп-
ности этих фактов целесообразно использовать 
сигнал, который является «компромиссным» 
между синусоидой и меандром, он показан на 
рис. 3б. При сохранении синусоидальной фор-
мы фронтов, вводится достаточно протяженная 
плоская вершина, приближающая этот сигнал 
при ф 0t →  к идеальному меандру. 
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Рис. 3. Переход к меандру в КС: 

а – идеальный меандр, б – МОС при синусоидальной ап-
проксимации фронтов; в – мгновенная мощность МОС;  

г – мощность в звене постоянного тока 

Частотный спектр этого сигнала дают сле-
дующие равенства: 
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где *
kmU  – относительное значение амплитуды 

k-ой гармоники; *
фt  – относительная длитель-

ность фронтов. 
График этой функции при допущении о не-

прерывности величины k показан на рис. 4; 
фактические значения k только целые нечет-
ные. При больших значениях k, как видно из 
(1), амплитуды гармоник убывают обратно 
пропорционально k3, т.е. достаточно быстро, 
что позволяет называть этот сигнал меандром с 
ограниченным спектром (МОС). 

 
Рис. 4. Гармонический состав МОС 

Число n присутствующих нечетных гармо-
ник приближенно можно считать равным 1/ *

фt . 

Например, при *
фt  = 1/3 в дополнение к первой 

гармонике присутствуют только третья и пятая 
с содержанием, соответственно, 27 % и 10 % по 
отношению к первой гармонике, остальными 
можно пренебречь. Отсюда можно сделать вы-
вод о том, что переход к МОС лишь незначи-
тельно увеличивает помехи устройствам связи. 

Как показал анализ энергетических характе-
ристик, выполненный в [3], в очень крутых 
фронтах нет необходимости. Например, при 
той же относительной длительности фронтов 

*
фt  = 1/3 (n = 3) реализуется примерно 2/3 того 
энергетического эффекта, который дает пере-
ход к идеальному меандру. Тем не менее, необ-
ходимы дополнительные средства для сниже-
ния влияния последовательной индуктивности, 
которая складывается не только из индуктивно-
сти КС, но и индуктивности рассеяния тягового 
трансформатора, а также индуктивности вы-
ходного фильтра входной вставки. Наиболее 
эффективное средство, не требующее сколько-
нибудь существенного увеличения установлен-
ной мощности силовых узлов, состоит в ис-
пользовании современных способов управле-
ния нагрузочной вставкой постоянного тока. 
Простейший из них аналогичен способу, при-
меняемому для коррекции коэффициента мощ-
ности, и состоит в том, что с помощью ШИМ в 
четырехквадрантном выпрямителе формирует-
ся потребляемый из КС ток, совпадающий по 
форме и фазе с напряжением, т.е. нагрузка иг-
рает роль эквивалентного активного сопротив-
ления (рис. 5а). Поскольку индуктивное паде-
ние напряжения на любой из гармоник МОС 
находится в квадратуре по отношению к на-
пряжению нагрузки (рис. 5б), то при умеренной 
величине этого падения МОС напряжения про-
сто смещается по фазе, не претерпевая сущест-
венного изменения ни по амплитуде, ни по 
форме. Поскольку МОС тока пропорционален 
МОС напряжения нагрузки (рис. 5а), то прак-
тически отсутствует «завал» его фронтов. В 
качестве максимально допустимого относи-
тельного индуктивного сопротивления *x  на 
частоте первой гармоники можно принять то 
его значение 1/Kв , при котором на верхней гар-
монике МОС, имеющей номер Kв , индуктивное 
падение напряжения достигает величины на-
пряжения этой гармоники на нагрузке [3]. На-
пример, при *

фt  = 1/3 имеем n = 3, Kв = 5 и x* = 
= 0.2. 

Примерно аналогичным образом действует 
также зонное фазовое управление в сущест-
вующих электровозах серии ВЛ80 с тиристор-
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ными выпрямителями, а форма потребляющего 
тока близка к меандру [4]. 

При ШИМ (в четырехквадратном выпрями-
теле) возможна также более эффективная мо-
дификация рассматриваемого способа управле-
ния, показанная на рис. 5в, г. Путем прогнозно-
го управления режим эквивалентного активно-
го сопротивления создается не в месте нахож-
дения транспортного средства, а в середине 
участка между ним и тяговой подстанцией (при 
одностороннем питании). 

Допустимое значение индуктивного сопро-
тивления возрастает при этом вдвое, что при 
частоте первой гармоники, равной 50 Гц, дос-
таточно. Потребляемый ток при этом несколько 
опережает напряжение (рис. 5г). Опережающий 
способ легко модифицируется также для дву-
стороннего режима питания КС. В приложении 
1 приведены некоторые соотношения для опре-
деления основных характеристик системы 
электроснабжения с МОС в качестве базового 
сигнала. 

 
Рис. 5. Способы управления нагрузочной вставкой 
постоянного тока, снижающие влияние последова-

тельных индуктивностей: 
а, б - пропорциональный способ;  
в, г – опережающий способ
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Рис. 6 Структура тяговой подстанции: а) структура  вставки постоянного тока; б) схема инверторного модуля
в) схема ключа.

 

Частота 50 Гц, используемая в существую-
щей структуре рис. 1, далека от оптимальной 
для тяговых трансформаторов и для энергона-
копителей вставок постоянного тока. Для тяго-
вого трансформатора это обусловлено тем, что 
даже при стандартной толщине листа стали 
сердечника, равной 0.35 мм, рабочая амплитуда 
индукции в сердечнике определяется не усло-
виями нагрева, а условиями насыщения. По-
этому она может быть сохранена на том же 
уровне при повышении частоты примерно до 
100…150 Гц, и в результате достигнуто при-

мерно пропорциональное сокращение массы 
трансформатора. Аналогичное условие имеет 
место и для массы энергонакопительных кон-
денсаторов. Однако при этом могут потребо-
ваться дополнительные средства для снижения 
влияния индуктивности КС, которое очевидно 
возрастает с частотой пропорционально. В [3] 
предложены достаточно простые схемные ре-
шения преобразователей для продольной ком-
пенсации индуктивного падения напряжения на 
фронтах МОС. 
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3. СТРУКТУРА ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ 
СО ВСТАВКОЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Она показана на рис 6а. Здесь основной про-
блемой является низкое быстродействие 
имеющихся на рынке мощных запираемых по-
лупроводниковых приборов типа GTO и GCT, 
пригодных для данного применения. IGBT, по-
лучившие преимущественное применение в 
нагрузочных вставках, к сожалению, пока не 
обладают достаточной мощностью в единице 
для данного применения, поскольку мощность 
тяговой подстанции превышает мощность элек-
тровоза примерно на порядок. Однако даже то-
гда, когда требуемая единичная мощность бу-
дет достигнута, не следует ожидать высокого 
быстродействия и от IGBT, в особенности при 
повышенном рабочем напряжении, что для 
данного применения важно. 

Чтобы преодолеть эту трудность, предлага-
ется входную вставку исполнять в виде не-
скольких выпрямительно-инверторных моду-
лей с промежуточными звеньями постоянного 
тока между ними. Со стороны питания они 
подключаются к ПС через изолированные вто-
ричные обмотки сетевого трансформатора или 
отдельные трансформаторы пропорционально 
меньшей мощности. По выходу модули соеди-
няются последовательно и через общий выход-
ной фильтр подключаются к КС. Последова-
тельное соединение по выходу создает ряд пре-
имуществ. В сочетании с использованием трех-
уровневых схем ИМ (рис. 6б), оно позволяет 
обойтись без выходного трансформатора. Тре-
буемое число модулей при использовании 
только одного полупроводникового прибора в 
плече коммутатора  

 з

max
,

2
mU Km
U
⋅

=
⋅

   при этом ,m
d

UU
m

=  (2) 

где Um – амплитуда выходного напряжения в 
КС; Umax – максимальное рабочее напряжение 
применяемого управляемого прибора; Kз – тре-
буемый коэффициент запаса по напряжению. 

Например, при Um = 36 кВ, Umax = 6 кВ и  
Kз = 2,7 имеем m = 8 и Ud = 4,5 кВ. 

Добавляя еще один модуль, можно обеспе-
чить резервирование. При отказе одного из мо-
дулей он шунтируется на выходе симистором, а 
в резервном модуле шунтирующий симистор 
выключается, что обеспечивает бесконтактный 
переход на резервный модуль. 

Но основное преимущество последователь-
ного соединения по выходу заключается в воз-
можности применения m-фазной ШИМ-

технологии, которая иллюстрируется машино-
граммами рис. 7. при допущении m = 3. За счет 
фазового сдвига ИМ на периоде ШИМ (рис. 7а) 
результирующее выходное напряжение  
(рис. 7д), которое получается суммированием 
выходных напряжений модулей (рис. 7б, в, г) 
имеет частоту пульсаций (тактовую частоту 

Tf ) в 2m раз более высокую в сравнении с час-
тотой переключений fп полупроводниковых 
приборов в ИМ [5]. Переход к меандру создает 
дополнительное преимущество по величине 
средней частоты переключений fп в сравнении с 
синусоидой. 
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Рис.7. Формирование меандра выходного  

напряжения ИМ:  
а - сигналы компаратора в ШИМ- контроллере; б, в, г – 
выходные напряжения ШИМ-фаз; д - результирующее 

выходное напряжение в режиме стабилизации; е - резуль-
тирующее выходное напряжение в режиме выключения 

ШИМ на вершине меандра 
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При синусоидальной форме выходной сиг-
нал непрерывно меняется, что требует его не-
прерывной отработки по среднему значению на 
каждом периоде ШИМ. При меандре достаточ-
но отработать с помощью ШИМ только фрон-
ты, а на плоской вершине от ШИМ можно от-
казаться аналогично тому, как это делается, 
например, в тяговом приводе постоянного тока 
при выходе на естественную характеристику 
двигателя [4]. Для этого амплитуда сигнала за-
дания на рис. 7а должна несколько превысить 
амплитуду опорных «пил», что дает результи-
рующее выходное напряжение, показанное на 
рис. 7е. В итоге средняя частота переключений 
в установившимся режиме сокращается еще 
примерно втрое, составляя около 50…150 Гц в 
зависимости от частоты основной гармоники в 
КС, что приемлемо для мощных приборов, 
предлагаемых, например, фирмами «Mitsubi-
shi» или АВВ. В кратковременных переходных 
режимах, например, при ограничении токов 
короткого замыкания в КС, ШИМ на вершине 
меандра используется. 
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Рис. 8. Схема трехуровневого выпрямителя 

ВМ предлагается исполнять по трехуровне-
вой схеме на запираемых приборах (рис. 8), но 
при чисто фазовом управлении без ШИМ, что 
позволит при сохранении режима рекуперации 
энергии через ПС получить низкую частоту 
переключений 50 Гц. Управление можно орга-
низовать таким образом, чтобы в максимальной 
степени упростить схему со стороны ПС. За 
счет фазового сдвига порядка десятой доли пе-
риода между уровневыми трехфазными груп-
пами ключей можно получить входное фазное 
напряжение, близкое по гармоническому соста-
ву к тому, которое дает традиционная 12-
пульсная схема выпрямления, но без расщепле-
ния вторичных обмоток одного модуля на ком-

поненты «звезды» и «треугольника». k-я гармо-
ника входного напряжения в отношении к пер-
вой при отсутствии сдвига: 

 ( )* 1 cos , 1, 5, 7,11,13kU k a k
k

= π ⋅ ⋅ = . (3) 

В частности, при а = 0,1 пятая гармоника 
полностью исчезает из входного напряжения, а 
седьмая сокращается примерно вдвое в сравне-
нии с входным напряжением двухуровневой 
схемы. Сокращение величины первой гармони-
ки составит всего около 5 %. При средней мощ-
ности тяговой подстанции порядка 40 МВт и 
применении отдельных трансформаторов в мо-
дулях их конструкция становится предельно 
простой (две обмотки), а единичная мощность 
имеет порядок 5 МВт, что позволяет применить 
сухие (безмасляные) трансформаторы, предла-
гаемые, например, фирмой АВВ или Запорож-
ским трансформаторным заводом. 

Воспользовавшись тем, что относительное 
индуктивное сопротивление рассеяния сетевого 
трансформатора xs

* пропорционально квадрату 
ширины окна сердечника, его можно повысить 
до значения порядка 0,15…0,2 против обычно 
используемого значения 0,1. Это обеспечивает 
удовлетворительную форму тока в обмотках 
трансформатора при полном отсутствии специ-
ального входного фильтра. Ток в ПС может 
быть дополнительно улучшен за счет полного 
исключения пятой и седьмой гармоник, если 
половину вторичных обмоток (в разных моду-
лях) соединить по схеме «звезды», а другую 
половину – по схеме «треугольника». Предла-
гаемое повышение индуктивности рассеяния 
позволяет обойтись также меньшей емкостью 
фильтра С = Сd/2 в промежуточном звене по-
стоянного тока. Дело в том, что идеальная сим-
метрия фазных токов ПС достигается только 
при полном отсутствии пульсаций напряжения 
ud в промежуточном звене постоянного тока, 
т.е. при бесконечной емкости С. При ненулевом 
коэффициенте пульсаций напряжения пиK  по-
является вторая гармоника в напряжении ud , 
пропорциональное ей напряжение обратной 
последовательности основной гармоники на 
входе и, с коэффициентом пропорциональности 
1/xs

*, входной ток обратной последовательности 
I(2) [6]. Эта цепь рассуждений приводит к сле-
дующей связи между коэффициентом пульса-
ций Knu и коэффициентом несимметрии iε  по 
входному току (приложение 2): 
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где I(1) – входной ток прямой последовательно-
сти. Достаточно принять iε = 0,1, что соответ-
ствует добавочным потерям 2 0,01iε =  в ПС и 
питающем трансформаторе от тока обратной 
последовательности I(2) в сравнении с током 
прямой последовательности I(1). Тогда из (4) 
при коэффициенте пульсаций напряжения на 
фильтровых конденсаторах в цепях постоянно-
го тока, равном 0,05, найдем требуемое значе-
ние xs

* = 0,16. 
Фазовое управление ВМ целесообразно ор-

ганизовать таким образом, чтобы обеспечить 
заданную реактивную составляющую сетевого 
тока, например, нулевую. В работе [7] приведе-
ны соотношения для синтеза такого регулятора 
реактивного тока. 

Дополнительные возможности для регули-
рования выходного напряжения в установив-
шемся режиме создаются также при изменении 
фазового сдвига между уровневыми группами 
ключей в ВМ. 

Фазовое управление ВМ целесообразно ор-
ганизовать таким образом, чтобы обеспечить 
заданное значение реактивного тока в ПС, что 
позволяет получать единичный или даже опе-
режающий коэффициент сдвига. В [7] приведе-
ны алгоритмы и соотношения для синтеза тако-
го регулятора реактивного тока. 

ВЫВОДЫ 

1. Применение вставки постоянного тока на 
тяговой подстанции позволяет обеспечить 
симметрирование фазных токов питающей се-
ти, контроль уравнительных токов в контакт-
ной сети через питающую сеть, ограничение 
аварийных токов и полное исключение либо 
сокращение количества нейтральных вставок. 

2. Переход от синусоидальной формы на-
пряжения в контактной сети к меандру с огра-
ниченным спектром позволяет примерно на 
30% поднять действующее напряжение в кон-
тактной сети и передаваемую по ней мощность, 
а также сократить примерно в 1,7 раза установ-
ленную мощность полупроводниковых прибо-
ров и силовых фильтров в прилегающих к кон-
тактной сети звеньях преобразователей. 

3. Требующаяся для перехода к меандру 
компенсация влияния индуктивности контакт-
ной сети сводится к изменению алгоритма 
управления четырехквадрантными выпрямите-
лями на транспортных средствах. 

4. При использовании дополнительных 
средств продольной компенсации влияния  
индуктивности контактной сети возможно по-
вышение частоты напряжения в ней до  
100…150 Гц, что позволяет реализовать почти 
пропорциональное снижение массы тяговых 
трансформаторов и силовых фильтров на 
транспортных средствах. 

5. Целесообразна структура вставки посто-
янного тока с последовательным соединением 
по выходу нескольких выпрямительно-инвер-
торных модулей, что позволяет обойтись без 
выходного трансформатора, обеспечить резер-
вирование и получить малую массу выходного 
фильтра при низком быстродействии силовых 
полупроводниковых ключей. 

6. Применение трехуровневых выпрями-
тельных модулей с предлагаемым алгоритмом 
фазового управления позволяет получить высо-
кие энергетические показатели со стороны пи-
тающей сети при низкой частоте переключений 
запираемых полупроводниковых приборов, 
равной 50 Гц. Недостатки, вытекающие из 
дробления силового трансформатора на секции 
с меньшей единичной мощностью, компенси-
руются возможностью применения сухих 
трансформаторов взамен масляных. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Определение основных параметров системы 
электроснабжения при использовании МОС 

в качестве базового сигнала 
Как и при синусоидальной форме напряже-

ний и токов, их удобно характеризовать дейст-
вующими значениями, которые, согласно 
рис. 3б, связаны с амплитудными коэффициен-
том: 

 
*
ф

д 1 ,
2m m

tU IK
U I

= = = −  (п.1) 

который в частном случае *
фt  = 1 совпадает с 

коэффициентом 1/ 2  для «чистой» синусоиды. 
При выполнении условий для допустимых 

значений индуктивности КС согласно разд. 2 
основного текста можно проигнорировать ре-
активными сопротивлениями в однофазной 
части системы. Тогда расчеты в этой части сво-
дятся к учету коэффициентов трансформации и, 
при необходимости, активных падений напря-
жения U R I∆ = ⋅  в КС и обмотках магнитных 
элементов. Переход к промежуточным звеньям 
постоянного тока производится без учета влия-
ния фазового сдвига на стороне переменного 
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тока из уравнения для активной мощности и 
уравнения, связывающего входное и выходное 
напряжение в звене преобразователя, приле-
гающем к КС: 

 0 0 0;d d m сх dP U I u i U K u= ⋅ = ⋅ = τ ⋅ ⋅ , (п.2) 

где ud0 и id0 – постоянные составляющие на-
пряжения и тока в промежуточном звене; 

1 1− < τ <  – глубина регулирования напряжения, 
которая при определении основных параметров 
может быть принята равной 1; Kск – коэффици-
ент, зависящий от схемы преобразователя, на-
пример, для ШИМ-преобразователя с мостовой 
схемой Kск = 1. 

Наконец, для определения емкости конден-
сатора энергонакопителя можно воспользо-
ваться тем фактом, что для идеального комму-
татора первое уравнение (п.2) справедливо 
также для мгновенных напряжений и токов, 
произведение которых дает мгновенную мощ-
ность. Для меандра график мгновенной мощно-
сти показан на рис. 3в. Если пренебречь пуль-
сациями напряжения ud, то с масштабным ко-
эффициентом 1/ud0 такую же форму имеет и 
низкочастотная составляющая тока id при сред-
нем значении id0 и пульсациях id-id0, которые 
проходят в конденсатор и вызывают пульсации 
напряжения ud согласно рис. 3г. Требуемую 
емкость Cd можно приближенно найти как от-
ношение приращения заряда ∆q от тока пульса-
ций на вершине меандра tв к величине перепада 
напряжения ∆u: 
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где 
02пи

d

uK
u
∆

=
⋅

 – допустимый коэффициент 

пульсаций напряжения. 
Все указанные расчеты можно выполнить, 

например, полагая заданной амплитуду напря-
жения Um в КС. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Обоснование связи (4) между коэффициен-
том пульсаций Knu выходного напряжения 
ВМ и коэффициентом несимметрии εi  

входного тока 
Согласно [6], имеем связь между действую-

щими напряжениями второй гармоники на вы-
ходе Ud2 и обратной последовательности пер-
вой гармоники на входе U(2): 

  ( ) ( )2 12
022

2 ,
2

d пи пи
d

U K KuU u U∆
= = = =

π πππ
 (п.4) 

где ( )1 02 duU =
π

 – напряжение прямой после-

довательности на входе трехфазного моста. 
При переходе к третьему равенству (п.4) при-
нято, что пульсация du  имеет треугольную 
форму с идеально крутым фронтом нарастания. 
Коэффициент несимметрии входного тока: 
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где 
( )

( )

1*

1
s

s
x Ux

I
⋅

=  - индуктивное сопротивление 

в абсолютных единицах (Омах). 
Подставляя U(2) из (п.5) в (п.4), получаем 

первое равенство (4). 
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УДК 621.331 

Ю. Я. ШЕЙКА (Знам’янська дистанція електропостачання Одеської залізниці) 

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ДВОФАЗНИХ ВИМИКАЧІВ  
НА ТРИФАЗНИХ ПРИЄДНАННЯХ РП-27,5 кВ 

На основі матеріалів науковців МГУПС, ПГУПС та ТОВ «НИИЭФА-ЭНЕРГО» автором даної статті з 
доповненнями розглянута практична можливість використання двополюсних вимикачів на трифазних при-
єднаннях РП-27,5 кВ. 

На основании материалов ученых МГУПС, ПГУПС и ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО» автором данной статьи 
с дополнениями рассмотрена практическая возможность использования двухполюсных выключателей на 
трехфазных присоединениях РУ-27,5 кВ. 

On the basis of materials of scientists of Moscow and Petersburg State Universities of C Ways and «NIIEFA-
ENERGO Ltd.» the author of this article with additions has considered a practical possibility of us bipolar switches 
on three-phase connections of distributive device 27,5 кV. 

Досвід електрифікованих залізниць в Украї-
ні й за кордоном дозволяє відзначити тенденції 
в подальших розробках устаткування і розподі-
льних пристроїв 27,5 кВ: закриті компактні 
розподільні пристрої; блоково-модульна техно-
логія; надійні малообслуговувані вакуумні ви-
микачі; мікропроцесорне керування. 

При новому будівництві і модернізації тяго-
вих підстанцій змінного струму (для існуючої 
системи живлення) пропонується: 

 - на вводі, у фазі «с», вимикач не встанов-
лювати; 

 - на всіх трифазних приєднаннях  
РП-27,5 кВ використовувати два однофазних 
вимикачі, оснащених загальним приводом 
(якщо застосувати індивідуальні привода, то 
необхідне введення захисту від неповнофазних 
режимів) замість одного трифазного вимикача. 

Реалізація пропозиції дозволяє уніфікувати 
вузли камер РП-27,5 кВ; зробити роботу  
РП-27,5 кВ надійнішою; зменшити вартість ви-
готовлення РП-27,5 кВ і скоротити експлуата-
ційні витрати на обслуговування РП-27,5 кВ. 

Пропонована схема живлення тягової мере-
жі 27,5 кВ  неістотним для даного розгляду 
спрощенням показана на рис. 1.  

Покажемо спочатку, що реалізація пропози-
ції не змінить потенційних умов роботи знижу-
вального трансформатора. Для цього звернемо 
увагу на те, що за прийнятої на дорогах Украї-
ни і країн СНД схеми живлення тягової мережі, 
так само як і в пропонованій схемі фаза «с» ви-
конується у вигляді так званої «земляної ши-
ни», зазвичай у вигляді відрізка рейки, прокла-
деної в землі та сполученої з рейковим фідером 
(РФ), рейкою під’їзного шляху (РП) і контуром 
заземлення тягової підстанції (КЗП), тобто в 

робочому режимі, коли знижувальний транс-
форматор включений, фаза «с» заземлена, її 
потенціал щодо землі рівний нулю, а потенціал 
двох інших фаз вище на величину відповідної 
лінійної напруги.  

 
Рис. 1. Схема живлення контактної мережі  

від розподільчого пристрою 27,5 кВ  
з двополюсними вимикачами 

Остання обставина дуже важлива, оскільки з 
неї виходить однозначний висновок про те, що 
на такий потенційний режим знижувальні 
трансформатори розраховані спочатку. Ясно і 
інше: відключення двох фаз «а» і «b» нічого в 
потенційному режимі не . Фаза «с» залишається 
на потенціалі землі, а потенціали двох інших 
фаз вище на величину відповідної лінійної на-
пруги, тобто трансформатор залишається при 
цьому в умовах потенційного режиму, на який 
він розрахований.  

Покажемо тепер, що реалізація цієї пропо-
зиції не змінить умов безпеки обслуговування 
устаткування тягової підстанції. 
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На рис. 1 показана спрощена схема, в дійс-
ності ж після тягового трансформатора залиша-
ється трифазний роз’єднувач, який необхідний, 
по-перше, для безпечного обслуговування  
РП-27,5 кВ (наприклад, в режимі, коли повніс-
тю відключається РП-27,5 кВ, а РП-35 кВ про-
довжує електропостачання), по-друге, для пе-
решкоди проникнення струмів зворотної з ін-
ших підстанцій при вимушеному режимі. Крім 
того, в розподільчому пристрої з камерами 
викатного типу обслуговування основних 
силових елементів (вимикачів і трансфор-
маторів струму) повинне проводитися поза 
камерою, при  від небезпечних місць. Для 
обслуговування або ремонту ділянок сило-
вого кола їх відключення проводиться ви-
кочуванням відповідних вимикачів  розривом 
кола по обох сторонах. Таким чином, пропоно-
вана схема не викликає погіршення умов без-
печного обслуговування устаткування. 

Всі двофазні к.з. між фазами «а - с» (в точ-
ках К1 і К2), «b - с» (в точках К3 і К4), а також 
трифазне к.з. між фазами «а - b - с» (в точках К5 
і К6) є одночасно к.з. на землю. Єдиними к.з. 
без контура через землю будуть к.з. між фазами 
«а - b» (в точках К7, К8 і К9). 

За ГОСТ 687-78 «Выключатели переменно-
го тока на напряжение выше 1000 В. Общие 
технические условия» відключаюча здатність 
вимикача характеризується наступними пара-
метрами: 

- номінальним струмом відключення у ви-
гляді діючого значення періодичної складової 
струму, що відключається; 

- нормованими параметрами перехідної від-
новлюваної напруги (ПВН). 

При рівних струмах, що відключаються, 
відмінність полягає тільки в амплітуді напруги, 
що відновлюється. Вище значення напруги, що 
відновлюється, визначає більш складний режим 
відключення даного виду к.з. При неекстрема-
льних умовах штучне зменшення максимально-
го значення амплітуди напруги, що відновлю-
ється, на N % дозволяє збільшити величину 
струму, що відключається, також приблизно на 
N %.  

Однофазні вимикачі на напругу 27,5 кВ  
виготовляються, як правило, на базі одного по-
люса трифазного вимикача на 35 кВ. У всіх ви-
падках номінальний струм відключення почат-
кового трифазного і виконаного на його базі 
однофазного вимикача зберігається незмін-
ним. Це означає, що порівняння умов відклю-
чення струмів короткого замикання цими вими-
качами при всіх видах короткого замикання 

досить виконати тільки за величиною напруги, 
що відновлюється, на контактах вимикача. 

Практично при визначенні трудності від-
ключення вимикачем того або іншого струму 
оперують напругою, що повертається, величина 
якої пропорційна амплітуді напруги, що відно-
влюється. Напругою, що повертається, назива-
ють напругу, яку мережа сформувала б на кон-
тактах полюса вимикача у момент досягнення 
струмом, що відключався, нуля, за умови, що 
відсутня ємність фаз на землю, завдяки якій в 
мережі, що відключається, насправді форму-
ється відновлювальна напруга, що має колива-
льний характер. Простіше і зручніше викорис-
товувати напругу, що повертається, оскільки її 
величину легко визначити з векторних діаграм. 

Тому, враховуючи все сказане вище, оціню-
ватимемо трудність відключення вимикачем 
того або іншого n-го виду короткого замикання 
величиною напруги U0

(n), що повертається, 
вважаючи, що більше значення його визначає 
велику трудність відключення к.з. 

При порівнянні ефективності відключення 
можна вважати, що вимикачі Qa і Qв на вве-
денні і в колі ТВП згідно пропозиції еквівален-
тні вимикачам Q1 і Q3 на фідерах контактної 
мережі, причому останні надійно відключають 
максимальні струми коротких двофазних зами-
кань на землю в точках К2 і К4 за умови одно-
часної роботи відразу двох знижувальних 
трансформаторів ПТ1 і ПТ2 і включених сек-
ційних роз’єднувачах QS1 і QS2 (за такої схеми 
будуть найбільші струми к.з, які створять най-
більше значення ПВН). 

Визначимо ефективність відключення три-
фазного к.з. початковим трифазним вимикачем 
на 35 кВ – базовим для створення однофазного 
вимикача для фідерів контактної мережі  
27,5 кВ. При цьому врахуємо, що мережа на-
пругою 35 кВ за «ПУЭ» виконується з ізольо-
ваною нейтраллю. Як відомо, в цьому випадку 
найбільшу трудність при відключенні зазнає 
полюс трифазного вимикача, що відключає пе-
ршу фазу при трифазному (без землі) коротко-
му замиканні в чисто індуктивному колі. На 
рис. 2 показана схема мережі 35 кВ  трифазним 
вимикачем в положеннях відповідно на холос-
тому ходу (рис. 2а), у момент короткого зами-
кання (рис. 2б, в) і відразу ж після відключення 
першим полюсом вимикача фази «а» при три-
фазному к.з. (рис. 2г). 

Через симетрію всіх фаз мережі щодо землі, 
як на холостому ходу (рис. 2а), так і в момент 
трифазного к.з. (рис. 2б), а також через симет-
рію тих фаз, що залишилися (двох короткозам-
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кнених фаз мережі «b» і «с» щодо землі після 
відключення фази «а»), має місце розрахунок за 
допомогою векторних діаграм режиму в трифа-
зній мережі, такий як обрив фазного дроту. То-
му в момент досягнення струмом фази «а» нуля 
(момент t = 0) напруга, що повертається, на по-
люсі вимикача (3)

0U , що відключився, рівна різ-

ниці потенціалу джерела і точки (3)K . Як вид-
но з діаграми (рис. 2д), ця різниця, тобто на-
пруга, що повертається, на першому полюсі 
вимикача рівна: 

 (3)
0

2 21,5 1,5 37 45,2 кВ
3 3

U U= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = , (1) 

де U – лінійна напруга мережі. 
Оскільки однофазний вимикач утворений на 

базі трифазного, напруга, що повертається, при 
відключенні ним всіх видів к.з. на приєднаннях 
РП-27,5 кВ не повинна бути вище, ніж у почат-
кового вимикача при відключенні ним струму 
трифазного замикання, а саме 45,2 кВ. Покаже-
мо, що це насправді так. Спочатку розглянемо 
умови роботи двох однофазних вимикачів 
ВБЦО на трифазних приєднаннях РП-27,5 кВ. 

Оскільки фаза «с» наглухо заземлена, то всі 
трифазні к.з. є одночасно к.з. на землю (на век-
торній діаграмі на це указуватиме верхній ін-
декс (3.1) при напрузі, струмах). Врахуємо та-
кож, що розрахунковим є трифазне к.з. на вве-
денні ТВП в точці К6, як таке, що супроводжу-
ється найбільшим струмом к.з. за умови, що 
включені Т1, Т2 і секційні роз’єднувачі QS1 та 
QS2. 

Послідовність відключення двома однофаз-
ними вимикачами трифазного короткого зами-
кання в мережі 27,5 кВ, наприклад к.з. у точці 
К6 на введенні ТВП, супроводжується процеса-
ми неодночасного спрацьовування полюсів. Спо-
чатку вимикачем Qa або Qв відключається пер-
ша фаза (відповідно «а» або «b») трифазного 
короткого замикання. Після чого струм к.з. у 

колі зменшується в 2
3

 разів, і коротке зами-

кання продовжується як двофазне к.з. При ство-
ренні відповідних умов і зниженні струму в колі 
к.з. до нуля це двофазне к.з. відключає другий 
полюс вимикача, що залишався невідключе-
ним. 

Відмітимо, що умови відключення двофаз-
ного к.з. еквівалентні відключенню короткого 
замикання на фідері контактної мережі (в точ-
ках К2 або К4). Потенційні стани вузлів схеми 
заміщення до початку трифазного к.з., у момент 
к.з. і після відключення першого вимикача пока-

зані на рис. 3а, б і в. Векторна діаграма струмів 
і напруг при к.з. наведена на рис. 3г. 

 
Рис. 2. Схема заміщення та векторні діаграми  

мережі 35 кВ з трифазними вимикачами 

Напруга, що повертається, визначається як 
різниця потенціалів джерела (точка И) при-
ймача (точка К2,1). Значення повертаючої 
напруги складе: 

 (3.1)
0 27.5 2 38.89.AB CAU U U= = = ⋅ =  (2) 

Якщо як трифазний вимикач в РП-27,5 кВ 
використовується симетричний вимикач, тобто 
вимикач, в якому кожен полюс здатний першим 
почати відключення трифазного к.з., те відклю-
чення трифазного к.з. двополюсним вимикачем 
приводить лише до того, що першими можуть 
почати відключення тільки вимикачі фаз «а» і 
«b». Тому, якщо в даній ситуації першим ство-
рюються умови для початку відключення три-
фазного к.з. у фазі «с», де вимикача немає, від-
ключення к.з. почнеться полюсом фази «а» че-
рез 6,7 мс або полюсом фази «b» через 13,4 мс. 
Така затримка за часом початку відключення 
к.з. мала порівняно із затримкою відключення, 
створюваною витримкою за часом захисту ТВП 
або вводу, і тому її можна не враховувати. Тим 
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більше що, вірогідність її визначатиметься ли-
ше третьою частиною всіх відключень. 

 
Рис. 3. Схема заміщення та векторні діаграми  

мережі з однофазними вимикачами 

Покажемо тепер, що за прийнятої схеми 
живлення РП-27,5 кВ напруга, що поверта-
ється, така ж сама та супроводжує відключення 
міжфазних коротких замикань на фідерах 
контактної мережі в точках К2 і К4 (а отже і 
двофазного короткого замикання на завершую-
чій стадії відключення трифазного короткого 
замикання) за умови, що включено два трансфо-
рматори і секційні роз’єднувачі QS1 і QS2. 
Стани мережі до моменту замикання, у мо-
мент замикання в точці К4 і після відключен-
ня замикання вимикачем Q3 показані відповід-
но на рисунку 4а, б і в. З векторної діаграми 
(рисунок 4г) струмів і напруги схеми видно, що 
напруга, яка повертається, (2,1)

0U  дорівнює різ-
ниці потенціалів джерела живлення (у точці И) і 
точки короткого замикання в мережі (у точці 

К(2,1)). Ця різниця дорівнює амплітуді лінійної 
напруги мережі: 

 (2.1)
0 2 27.5 2 38.89acU U= ⋅ = ⋅ = кВ. (3) 

Дане значення напруги, що повертається, 
менше, ніж при відключенні першої фази при 
трифазному замиканні в мережі 35 кВ трифаз-
ним вимикачем (42,5 кВ). Воно залишається 
таким же, як при відключенні одним з двох од-
нофазних вимикачів першої фази при трифаз-
ному замиканні в мережі 27,5 кВ.  

Найлегшими ж є відключення при двофаз-
них к.з. без землі між фазами «а» і «b» на збір-
них шинах РП-27,5 кВ (у точці К7), на введенні 
ТВП (у точці К8) або ж на лінії ДПР (у точці 
К9) при одночасному спрацьовуванні вимика-
чів.  

Схеми станів мережі до моменту замикання, 
у момент замикання в точці К9 і після відклю-
чення замикання вимикачами Qa і Qв, показані 
відповідно на рис. 5а, б, в. З векторної діаграми  
струмів і напруги на рис. 5г видно, що при од-
ночасному відключенні вимикачів  Qa і Qв на-
пруга (2)

0U , що повертається, рівна половині 
різниці потенціалів, джерела живлення (між 
точками И1 і И2), тобто половині амплітуди 
лінійної напруги (оскільки опори, що утворю-
ються при розмиканні контактів вимикачів, 
з’єднані послідовно і на кожен з них припадає 
половина лінійної напруги) 

 (2)
0

2 27.5 2 19.44
2 2

ABUU ⋅ ⋅
= = = кВ. (4) 

При ознайомленні з вищевикладеним може 
виникнути питання: а в чому принципова різ-
ниця між процесами в існуючій схемі живлення 
і в розглянутій вище? Різниці не існує, якщо 
першим починає відключення полюс фази «а» 
або «b», всі векторні діаграми та значення ПВН 
залишаються такі ж самі, як на рис. 3, 4, 5.  

Але якщо першим почне відключення  
к.з. полюс фази «с», то схеми та векторні діаг-
рами будуть мати вид, який представлений на 
рис. 6а, б, в, г.  

Напруга, що повертається, в цьому випадку 
буде дорівнювати: 

 (3)
0

2 21.5 1.5 27.5 33.7
3 3

U U= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = кВ. (5) 

Видно, що ця напруга менша ніж 38,89 кВ (у 
випадку, коли в фазі «с» немає вимикача), але 
ж полюс вимикача без труднощів витримує на-
пругу 42,5 кВ. Тобто, дещо завищуючи ПВН, 
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отримуємо такі переваги, як зниження вартості 
виготовлення РП, уніфікація обладнання камер 
(для ТВП, ДПР, вводу використовувати одно-
типні камери), зменшення затрат на обслугову-
вання, збільшується надійність. 

 
Рис. 4. Стан мережі до моменту замикання, у мо-
мент замикання в точці К4 і після відключення її 

вимикачем Q3 

 
Рис. 5. Схема станів мережі до моменту замикання, 
в момент замикання точки К9 і після відключення 

вимикачами Qa і Qв 

На останній перевазі зупинимось детальні-
ше. 

На рис. 7а наведена умовна схема камери 
вводу РП-27,5 кВ з трьома вимикачами і 
роз’єдниками, а на рис. 7б показана схема тієї ж 
камери, але в двофазному виконанні викатного 
типу. 

Позначимо вірогідність відмов елементів 
через Q  відповідними індексами. Кожен еле-
мент системи може відмовити незалежно від 
іншого. Отже, події відмов елементів – події 
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незалежні. Але ці події у свою чергу є і суміс-
ними, оскільки відмова відразу декількох еле-
ментів може мати місце. Система відмовить, 
якщо відмовить один з елементів або різні їх 
поєднання. 

 
Рис. 6. Схеми станів та векторні діаграми  

при відключенні полюса «с»  

Використовуючи формулу вірогідності суми 
сумісних подій отримаємо: 

1 , , ,
( ) ( ) ( )

n

i i j i j k
i i j i j k

Q Q A Q A A Q A A AΣ
=

= − ⋅ + ⋅ ⋅ −∑ ∑ ∑  

1
1 2... ( 1) ( ... ),n

nQ A A A−− + − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  (6) 

де Q(Ai) – вірогідність відмови елементу А. 

 
Рис. 7. Схема камери вводу розподільного  

пристрою 27,5 кВ 

Розрахунок проведемо за умови, що в обох 
схемах вимикачі однотипні (з огляду на те, що 
розрахунки, що показують переваги вакуумних 
вимикачів в порівнянні з масляними, не є вже 
новизною і приведені у великій кількості). Ме-
тою даних обчислень є показати, як зміниться 
вірогідність безвідмовної роботи пофазної сис-
теми «вимикач – роз’єднувач» при використан-
ні двофазного виконання останньої (системи).  

Дані для розрахунків узяті з [1, 2] і зведені 
до табл. 1. 

Таблиця  1  

Вірогідність безвідмовної роботи вимикача  
та роз’єднувача 

Елемент Р Вi 
 В / (викатний 

тип) 

Р(t) 0,994 0,982 0,980 
 

Вірогідність відмов отримаємо, використо-
вуючи формулу: 

 ( ) 1 ( )Q t P t= − . (7) 

Оскільки вірогідність відмов є величиною 
порівняно малою, то для простоти розрахунку 
нехтуватимемо добутком членів у формулі (6), 
починаючи з третьої складової. Індексом «3Ф» 
позначимо вірогідність трифазної системи, а 
індексом «2Ф» – вірогідність однофазної сис-
теми. Отримаємо: 

3Ф 6 0,006 3 0,018 15 0,006 0,006
18 0,006 0,018 3 0,018 0,018 0,078;

QΣ = ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅ −

− ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ =
 

2
2

2

3 0,006 2 0,02 3 0,006

6 0,006 0,02 0,02 0,057.
ФQΣ = ⋅ + ⋅ − ⋅ −

− ⋅ ⋅ − =
 

Обчислимо вірогідність безвідмовної робо-
ти трьох- і двофазних систем на підставі фор-
мули (7): 
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3Ф( ) 1 0,078 0,922;Р t = − =  

3Ф( ) 1 0,057 0,943Р t = − = . 

У  відношенні відмінність складе: 

0,943 0,922 100 2,23
0,943

Р −
∆ = ⋅ = %. 

Таким чином, при установці двофазних ви-
микачів в камерах викатного типу на трифазні 
приєднання РП-27,5 кВ має місце підвищення 
надійності елементів камери на 2,23 %. 
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Ф. П. ШКРАБЕЦЬ, О. В. ОСТАПЧУК, А. М. ГРЕБЕНЮК (Національний гірничий  
університет України, Дніпропетровськ) 

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЦІЛІСНОСТІ КОНТАКТНОГО ПРОВОДУ 
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

Розглянуто систему контролю цілісності контактного проводу та елемент виділення сигналу системою 
спостереження, а також подальше її налаштування. 

Рассмотрены система контроля целостности контактного провода и элемент выделения сигнала систе-
мой наблюдения, а также дальнейшей ее настройки. 

The control system of contact wire integrity and the element of signal selection by the supervision system and 
also its further tuning are considered. 

Вступ 

У системах електропостачання залізничного 
транспорту найбільш відповідальним елемен-
том є контактна мережа. В умовах експлуатації 
хоча і рідко, але все-таки бувають випадки пе-
рекриття нейтральних вставок. При цьому 
утворюється сильна електрична дуга, відбува-
ється перепалювання проводів контактної ме-
режі, а в ряді випадків і більш важкі ушко-
дження. Для попередження розвитку більш тя-
жких наслідків можливе впровадження системи 
контролю цілісності контактного проводу сумі-
сно з пристроєм захисного відключення. 

Дослідження засобів захисту показали, що 
можливі такі аварійні режими та умови їхнього 
існування, за яких імовірне неспрацьовування 
найпоширеніших засобів захисту від замикань 
на землю. Якщо при цьому врахувати перехід-
ний опір у точці замикання (особливо в суху 
або морозну погоду), то ймовірність неспра-
цьовування пристроїв захисту різко зростає. 
Для виключення зазначеного аварійного режи-
му і запобігання подальшого розвитку аварії 
запропоновано використовувати пристрій захи-
сного відключення при обриві контактного 
проводу [1]. При цьому такий захист при відпо-
відній його реалізації здатен запобігти появам 
режиму замикання на землю при обриві прово-
ду за рахунок відключення лінії від джерела до 
моменту торкання обірваним дротом землі. 

Мета статті – визначення принципів ро-
боти системи спостереження та контролю цілі-
сності контактного проводу для запобігання 
подальшого розвитку аварії та поліпшення 
умов електробезпеки живильних, розподільних, 
контактних тягових мереж. 

Виклад основного матеріалу 

Для роботи пристрою потрібно до контакт-
ної мережі підключити додаткове джерело опе-

ративного струму. Щоб струм протікав постій-
но та не залежав від навантаження, наприкінці 
фідерної зони встановлюють конденсатор.  
У нормальному режимі від подавача струму на 
вхід системи спостереження надходить сигнал, 
як тільки сигнал переривається, то система спо-
стереження відключає вимикач, який знахо-
диться на тяговій підстанції. При цьому жив-
лення від тягової підстанції припиняється. 
Оперативний струм потрібно вибирати такої 
частоти, щоб він не створював перешкод сис-
темі телемеханіки.  

Джерело оперативного струму (генератор 
синусоїдних коливань) постійно посилає сигнал 
по контрольованій лінії на частоті 1000 Гц. Ці 
імпульси вловлює так звана система спостере-
ження, яка знаходиться на тяговій підстанції та 
наведена на рис. 1. 

Першим елементом системи є полосно-
пропускаючий фільтр, схемно реалізувати який 
можливо в декількох варіантах. Найбільш по-
ширені це RC- та LC-фільтри. RC-фільтр можна 
отримати, з’єднуючи певним чином схеми фі-
льтрів нижніх (подавляють верхні частоти) і 
верхніх (подавляють нижні частоти) частот. 
Але цей фільтр має характерний недолік, а саме 
широку полосу пропускання. 

Більш доцільно використовувати полосно-
пропускаючий LC-фільтр, який показано на 
рис. 2. Він має ті ж переваги, що послідовні і 
паралельні резонансні кола, володіє відмінними 
характеристиками їх повних опорів. Паралельні 
LC-з’єднання на резонансній частоті має мак-
симальний повний опір в той же час, як у по-
слідовного LC-з’єднання він мінімальний. На 
основі цих двох LC-кіл реалізовано полосно-
пропускаючий фільтр. Послідовне з’єднання на 
центральній частоті потрібного діапазону має 
мінімальний повний опір, який збільшується по 
дві сторони від частоти резонансу. Це гілля 
пропускає сигнали з частотами, які лежать ви-
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ще і нижче заданої центральної частоти. По-
вний опір паралельного з’єднання має макси-
мальне значення на центральній частоті та зме-
ншується по дві сторони від частоти резонансу.  

Q 

Ф  К  

ВО  

В  

 
Рис. 1. Функціональна схема системи 

спостереження: 
Ф – полосно-пропускаючий LC-фільтр; К – компаратор; 

В – випрямляч; ВО – виконавчий орган 

Гілля виконує шунтуючу дію на сигнали з 
частотами вище і нижче центра заданої полоси. 
Внаслідок цього як послідовне, так і паралель-
не з’єднання забезпечує проходження сигналів 
в діапазоні частот, які лежать по дві сторони від 
заданої центральної частоти [2]. Тобто, основна 
задача фільтра – відфільтрувати (не пропусти-
ти) сигнали іншої частоти, крім потрібної  
(в нашому випадку це 1000 Гц). 

 
Рис. 2. Схема полосно-пропускаючого фільтру 

Отже, якщо сигнал надходить, то на виході 
компаратора він теж присутній. Як тільки ви-
никає обрив проводу, сигнал через фільтр на 
вхід компаратора не потрапляє, на виході його 
теж нема. Це, в свою чергу, дає команду на ви-
конавчий орган, і як результат – на вимкнення 
швидкодіючим вимикачем пошкодженої ділян-
ки. Для ізоляції даного пристрою від високого 
потенціалу використовують високовольтні кон-
денсатори. 

Щоб визначити параметри полосно-
пропускаючого фільтру для частоти резонансу 
1000 Гц користуємося формулами: 
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де  1L , 2L  – індуктивності відповідних коту-
шок, мкГн; 

 1C , 2C  – ємності відповідних конденсато-
рів, мкФ; 

 R  – опір навантаження, Ом;  
 1F  – нижня гранична частота, Гц; 
 2F  – верхня гранична частота, Гц. 
З виходу фільтра сигнал надходить через ін-

тегральне коло на вхід компаратора. За допомо-
гою дільника напруги будь-який із входів (ін-
вертуючий чи неінвертуючий) при необхідності 
можна відрегулювати на відповідний опорний 
рівень напруг [3]. При цьому вихідний сигнал 
пропорційний різниці рівнів напруг вхідного 
сигналу і опорної точки.  

На виході компаратора доцільно встановити 
випрямляч для того, щоб позбутися від’ємної 
напівхвилі. Тобто випрямляч буде вивертати 
цю від’ємну напівхвилю, і на виході будемо 
мати два стани – або наявність, або відсутність 
сигналу. 

Висновки 

Пристрій захисного відключення при обриві 
проводу тягової мережі дозволяє за певних 
умов відключити джерело до появи замикання 
на землю, що різко зменшує ймовірність розви-
тку аварії та поліпшує умови безпеки. 
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УДК 625.173 

И. П. КОРЖЕНЕВИЧ (ДИИТ) 

ТОЧНОСТЬ СЪЕМКИ ПЛАНА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ КОЛЕИ И 
ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ 

Розглядаються точність зйомки плану залізничної колії та можливості щодо її підвищення. 

Рассматриваются точность съемки плана железнодорожного пути и возможности ее повышения. 

The accuracy of survey of railway plan and the possibility of its increase are examined. 

При выполнении работ по содержанию или 
проектированию ремонта либо переустройства 
плана железнодорожного пути требуется ин-
формация о состоянии существующего пути. 
Для получения такой информации выполняется 
съемка. 

К сожалению, в вопросах съемки существу-
ет ряд заблуждений, как устоявшихся, так и но-
вых. Считается, что съемка является точной, а 
путем применения каких-либо математических 
методов ее точность можно повысить. 

Положительным моментом сегодняшнего 
финансово-экономического кризиса является 
то, что кризис принуждает нас отказываться от 
затратных и неэффективных технологий и ре-
шений. 

В последние годы к съемке плана относи-
лись, по крайней мере, несерьезно. Снимали 
план как-нибудь, а потом пытались привести 
его в нормальное состояние, невзирая на то, что 
затраты на съемку меньше затрат на рихтовку в 
сотни раз. Особенно неблагополучно обстоят 
дела с прямыми участками, которых, «благода-
ря» работе тяжелых путевых машин, практиче-
ски не осталось. 

В то же время аккуратная и достаточно точ-
ная съемка позволяет привести план пути в 
нормальное состояние, при котором износ 
рельсов и подвижного состава, скорость и ком-
фортность существенно улучшатся. 

Машинные способы съемки плана  

Сегодня традиционные «ручные» способы 
съемки вытесняются (причем, иногда незаслу-
женно) различной современной электронной 
техникой. При этом в ряде случаев желаемое 
выдается за действительное.  

В качестве примера можно рассмотреть 
применение GPS-приемников, установленных 
на путеизмерительных вагонах или тележках. 
Производители GPS-оборудования и исследо-
ватели приводят следующие данные о возмож-
ных погрешностях приемников (табл. 1).  

Таблица  1  

Точность GPS-приемников 

Режим измерений Точность, мм 

Бытовой 10 000 

Геодезический одиночный 1 000 

Геодезический дифференциальный 

Статика, быстрая статика 5 + ∆ 

Кинематика* 20 + ∆ 

Движение (гироплатформа,  
специальная опорная сеть) 

25 + ∆ 

Движение 200 + ∆ 
   * Измерения, при которых передвижной приемник фик-
сируется на точках на протяжении 10…20 с 

Дополнительное слагаемое ∆ зависит от 
расстояния между перемещающимся и стацио-
нарным приемниками и составляет 1…3 мм на 
один км. 

Таким образом, даже при прицепке к путе-
измерителю достаточно дорогой и сложной ги-
роскопической платформы и устройства вдоль 
пути сети спутниковых постоянно работающих 
приемников точность таких измерений будет в 
25 раз хуже той, которую заявляют производи-
тели вагонов. 

Так как приемник (для надежности приема) 
устанавливается на крыше вагона, возникает 
еще одна проблема, связанная с наклоном кузо-
ва (рис. 1).  
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Рис. 1. Отклонение спутникового приемника от оси вагона 

Даже при определении гироскопом вагона 
угла наклона в кривой неопределенным являет-
ся вектор, по которому следует пересчитывать 
полученные приемником координаты. Анало-
гичные проблемы, связанные с движением и 
наклоном, возникают при измерении плана пу-
ти тележками, оборудованными GPS-прием-
никами и гироскопами. 

В процессе заезда путеизмеритель получает 
также информацию о плане путем измерения 
кривизны. Асимметричность измерительной 
схемы не позволяет получить надежные данные 
об устройстве плана. Из-за асимметричности 
вагон может не «увидеть» короткую прямую 
вставку, неправильно оценить местоположение 
переходных кривых. Если построить план по 
данным для левого и правого рельсов, то к кон-
цу заезда рельсы «разъезжаются» на несколько 
километров. 

Особая проблема таких вагонов – измерение 
длины. Т.к. пройденный путь определяется 
оборотами колесной пары, то даже его заявляе-
мая точность (1:500) в десять раз хуже обыч-
ных измерений рулеткой. 

Для реальной оценки точности техники с 
GPS-приемниками необходим их контрольный 
проезд по участку, для которого выполнены 
геодезические измерения достаточной точно-
сти. Такой эксперимент, во-первых, сразу бы 
показал реальную точность заездов, а во-
вторых, стимулировал бы производителей ва-
гонов к повышению точности их измерений. 

Следует отметить, что наиболее точной из 
машинных съемок является съемка с примене-

нием системы «Навигатор». Но даже в этом 
случае для длинных участков набегает погреш-
ность, которую следует устранять специальны-
ми методами, о которых речь пойдет в конце 
статьи. 

«Ручные» способы съемки 

Из традиционных «ручных» способов съем-
ки наиболее распространены способы стрел и 
Гоникберга. Следует отметить, что на заре их 
применения использовались специальные 
приемы (на сегодня, к сожалению, забытые), 
которые существенно повышали точность 
съемки. 

Достаточно распространенный способ стрел 
достаточно точно оценивает значения кривиз-
ны двух соседних точек, но имеет ряд серьез-
ных недостатков. Первый из них – быстрое на-
растание погрешности измерений по длине из-
за двойного суммирования (неопределенность 
положения пути в плане может достигать  
5 м/км). Второй – отсутствие какого-либо кон-
троля измерений. Третий – достаточно большой 
шаг съемки (10 м). 

Уменьшение шага съемки до 5 м приводит к 
увеличению погрешности в 10 раз, т.к. значе-
ние измеряемой стрелы уменьшается в 4 раза, а 
погрешность отсчета остается прежней. Кроме 
того, возрастает в 2 раза количество суммируе-
мых стрел. 

Устранить недостатки способа стрел можно, 
применив разработанную автором его модифи-
кацию (рис. 2). 
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Рис. 2. Модифицированный способ стрел 

В этом случае каждая точка измеряется 
трижды, а специальные методы уравнивания 
стрел и длин позволяют увидеть грубые ошиб-
ки измерений и получить информацию о поло-
жении точек гораздо точнее. 

Для коротких кривых (например, закресто-
винных) автором предложена координатная 
съемка от базиса (рис. 3). 

 
Рис. 3. Прямоугольная съемка от базиса 

В этом случае отсутствует накопление 
ошибки, и шаг съемки может выбираться сколь 
угодно малым. 

При выполнении съемки с использованием 
электронных тахеометров или GPS-приемников 
следует иметь в виду, что реальная точность 
координат отдельных точек не лучше 25 мм. В 
условиях текущего содержания точность съем-
ки отдельных точек сопоставима с величиной 
рихтовок. В то же время такая съемка дает дос-
таточно точное определение пространственного 
положения пути на большом расстоянии. По-
этому такая съемка целесообразна при проек-

тировании модернизации или реконструкции 
плана. 

Использование реперных систем 

На некоторых дорогах созданы специальные 
реперные системы, которые почти не применя-
ются. В то же время их использование при 
съемке, мониторинге, а также при контроле 
рихтовок и укладке пути может оказаться весь-
ма эффективным. 

При их создании предполагалось использо-
вание створовых измерений и сравнение их ре-
зультатов с проектными данными (рис. 4). 
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Рис. 4. Створовые измерения от реперов 

Однако такие измерения позволяют выпол-
нять измерения только вблизи опор контактной 
сети. Для измерения от реперов координат лю-

бой точки предложено использование линей-
ных засечек (рис. 5) от 2…4 реперов. 

 
Рис. 5. Линейные засечки от реперов 

В этом случае обычной или лазерной рулет-
кой измеряются линейные расстояния от точки 
на пути до реперов. Результаты измерений об-
рабатываются и получаются искомые коорди-
наты точки. 

Для сплошной съемки точек может исполь-
зоваться достаточно простое приспособление 
(рис. 6), состоящее из стального троса с метка-
ми и жесткого наугольника. Рулеткой, ноль ко-
торой находится на оси троса, измеряется рас-
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стояние до пути. Доцент ИрГУПСа О. А. Су-
слов усовершенствовал эту систему для воз-
можности применения лазерной рулетки. 

При расчете плана можно автоматически 
сформировать таблицы с проектными расстоя-

ниями от реперов до пути как по створам (пря-
мым и диагональным), так и по прямоугольным 
расстояниям, что позволяет эффективно кон-
тролировать состояние пути. 

 
Рис. 6. Система прямоугольных измерений от реперов 

Уравнивание съемки 

Наиболее точные результаты измерений 
плана могут быть получены комбинацией мо-
дифицированного способа стрел и координат-
ных измерений (рис. 7). 

 
Рис. 7. Комбинированная съемка 

Если через 100…150 м сплошной стреловой 
съемки определять координаты отдельных то-
чек (тахеометрической, GPS-съемкой, засечка-
ми от реперов), то недостаток съемки стрел, 
связанный с нарастанием погрешности, будет 
устранен. В то же время координаты отдельных 
точек, уравненные на стреловые измерения, 
также станут более точными. 

Такое уравнивание устраняет недостатки 
этих способов съемки и максимально использу-
ет их преимущества. 

Все описанные способы съемки и их обра-
ботка реализованы в программе РВПлан 2.2. 

 
Поступила в редколлегию 25.03.2009. 
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УДК 625.1:656.2.022.846  

М. Б. КУРГАН, Н. А. МУХІНА, О. С. ЧЕРНИШОВА (ДІІТ) 

ПРОГНОЗУВАННЯ ЗМІНИ ТЯГОВО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 
ПРИ ВИНИКНЕННІ ОБМЕЖЕНЬ ШВИДКОСТІ 

Запропоновано модель щодо прогнозування зміни часу руху та механічної роботи сили тяги локомотива 
при виникненні обмежень швидкості руху поїздів. 

Предложена модель для прогнозирования изменения времени хода и механической работы силы тяги локо-
мотива при возникновении ограничений скорости движения поездов.  

The mathematical model for prediction of change of running time and mechanical work of the locomotive traction 
force at occurrence of restrictions of the train traffic speed is suggested. 

Постановка задачі 

Сьогодні на залізницях України досить роз-
повсюджене таке явище, як обмеження швид-
кості руху поїздів, що зумовлено станом заліз-
ничної колії. Детальний аналіз таких явищ ви-
кладено у роботі [1]. Ділянки з діючими обме-
женнями потребують чималих капітальних 
вкладень для їх усунення, але в умовах обме-
женого фінансування неможливо виділити ко-
шти для усунення усіх обмежень швидкості 
одразу. Виникає питання, на яких ділянках не-
обхідно виконувати ремонтно-колійні роботи у 
першу чергу. До першочергових відносяться 
ділянки, на яких невиконання ремонту може 
призвести до порушення безпеки руху поїздів 
та зумовити закриття перегону. До ділянок дру-
гої черги належать обмеження, які призводять 
до значних фінансових втрат. Саме такі випад-
ки й розглядаються у статті. 

У роботах [2 – 3] викладено методику оцін-
ки ефективності зняття обмеження швидкості, 
яке досягається за рахунок зниження експлуа-
таційних витрат, на які впливають скорочення 
часу руху поїзда та зменшення механічної ро-
боти сили тяги локомотива на ділянках гальму-
вання та розгону. Методика, що викладена у 
роботі [2], опосередковано враховує такі харак-
теристики дослідної ділянки як план лінії, по-
здовжній профіль та ін. У реальних умовах для 
визначення скорочення часу руху та зменшення 
витрат електроенергії необхідно виконувати 
багаторазові тягові розрахунки, що інколи при-
зводить до великого обсягу розрахунків. Тому 
виникла необхідність розробки моделі, яка б 
дозволяла визначати зміни часу руху та механі-
чної роботи з урахуванням характеристик до-
слідних ділянок з допустимою точністю.  

 

Методика дослідження 

В роботі дослідні показники описуються мно-
жиною факторів { }jxΩ = , 1, ( 29)j m m= = , та-

ких як: тип профілю; вид тяги; маса поїзда; ван-
тажонапруженість лінії; кількість діючих об-
межень швидкості, їх допустимі швидкості та 
довжини (мінімальні, середні та максимальні); 
значення ухилів поздовжнього профілю безпо-
середньо на ділянці обмеження та за нею; про-
тяжність кривих на дослідній ділянці, в тому 
числі радіусом до 600 м; мінімальне та середнє 
значення радіусів кривих на ділянці.  

Інформація про перелічені показники була 
представлена результатами пасивного експери-
менту у вигляді матриці спостережень 

{ }ijX x= , 1,i n= , 1,j m=  ( 108, 29)n m= = , 

де ijx  – значення j -го показника в i -му спо-
стереженні. 

При розробці моделі виникло питання, яким 
чином з даної множини показників { }jxΩ =  

обрати найвпливовіші (предиктори), а також як 
врахувати ступінь їх впливу на час руху та ме-
ханічну роботу сили тяги локомотива (відгуки).  

Для вирішення задачі у даному дослідженні 
було застосовано метод структурного моделю-
вання, основні положення якого викладено у 
роботах [4 – 6]. 

У якості об’єкта дослідження було розгля-
нуто ділянки, на яких рухаються пасажирські і 
вантажні поїзди. З дослідним процесом 
пов’язано поняття системи. Під системою ро-
зуміється така сукупність взаємопов’язаних 
елементів, що отримує нову властивість, не-
притаманну жодному з елементів. 
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Таким чином, щоб визначити структуру си-
стеми, необхідно встановити взаємозв’язки між 
елементами множини Ω . 

Будемо вважати, що два елемента ix  та jx  
локально взаємозв’язані, якщо зі зміною одного 
з них змінюється й інший. 

У якості математичної моделі, що спрямо-
вує локальний взаємозв’язок між елементами, 
було застосовано відношення толерантності τ  
[4 – 6], одна з можливих реалізацій якого має 
вигляд  

 ( )( )крi j ijx x r rτ ⇔ α , (1) 

де ijr  – вибірковий коефіцієнт кореляції між ix  
та jx , який визначається за виразом 

 
i j

i j i j
ij

x x

x x x x
r

S S
−

=
⋅

,  (2) 

де ix , jx  – середні значення показників ix  та 

jx  відповідно; i jx x  – середнє значення добут-
ку ix  та jx ; 

ixS  – середнє квадратичне відхи-

лення ix ; 
jxS  – середнє квадратичне відхилення 

jx ; ( )крr α – критичне значення коефіцієнта ко-
реляції, яке залежить від рівня значущості α  та 
об’єму вибірки. 

Матрицю толерантності визначимо за пра-
вилом 

 
1, якщо ;

0, якщо .
i j

ij
i j

x x

x x

τ⎧⎪τ = ⎨ τ⎪⎩
 (3). 

Враховуючи, що множина Ω  складається зі 
скінченної кількості елементів, матрицю толе-
рантності представлено за допомогою неорієн-
тованого графа ( ),nG X Ε , X  – множина вершин 

графа, що відповідають показникам { }jx ; Ε  – 

множина ребер графа, яка визначається за правилом: 
дві вершини ix  та jx  поєднуються ребром, якщо 
відповідний елемент матриці толерантності 1ijτ = . 

Матриця толерантності суттєво залежить від 
довірчої ймовірності 1P = −α . А тому множи-
на побудованих структур математичних моде-
лей буде суттєво залежати від рівня довірчої 
ймовірності. 

При розв’язанні задачі структурного моде-
лювання необхідно відмітити такі важливі мо-
менти. 

Пов’яжемо з відношенням толерантності τ  
відношення еквівалентності θ  за правилом: 

 ( )( ( )( 1 2, ,...i j i j kx x x xθ ⇔ τ ∨ ∃ ξ ξ ξ ∈  

 ( )))1 1 2, .i k jx x∈Ω τξ ∧ ξ τξ ∧ ξ τ  (4) 

З точки зору математичного моделювання 
це означає, що множину Ω  можна розкласти на 
класи еквівалентності, а вихідну систему пока-
зників можна розбити на незалежні підсистеми 
і кожну з них у подальшому досліджувати 
окремо. В основі алгоритму побудови класів 
еквівалентності лежить принцип виділення 
зв’язних компонентів графа ( )nG τ . 

Таким чином, основні елементи розв’язання 
задачі математичного моделювання наступні:  

- за матрицею спостережень X  на основі 
кореляційного аналізу експериментальних даних 
встановлюється відношення толерантності τ ; 

- за відновленим відношенням толерант-
ності τ , яке визначено на множині 

{ }1 2, ,... mx x xΩ = , будується множина ( )M τ  на-
борів можливих предикторів; 

- у відповідності з заданим відношенням 
переваги Q  визначається множина 

( ) ( )M MQ τ ⊂ τ . 

Аналіз отриманих результатів 

Проведені розрахунки за описаною методи-
кою дозволили визначити набори предикторів. 
Параметричну ідентифікацію для отриманих 
наборів предикторів було проведено за мето-
дом найменших квадратів.  

Нижче наведено отримані моделі для про-
гнозування зміни часу руху при виникненні 
обмежень швидкості на дослідній ділянці для 
вантажного та пасажирського руху (5), а також 
для прогнозування зростання механічної робо-
ти сили тяги локомотива для вантажного (6) і 
пасажирського руху (7). Коефіцієнти до моде-
лей наведено у табл. 1. 

( )
( )

3
0 1 діл 2 обмобм

min обм

at a a L a n
V

= + ⋅ + ⋅ + +  

 ( ) ( )4 5 6sr обм sr зa обм ;a L a i a t+ ⋅ + ⋅ + ⋅  (5) 

( )
вант

0 1 діл 2 3 обммех обмR a a L a Q a n= + ⋅ + ⋅ + ⋅ +  

 
( )

( )
4

5 6 мехsr за обм
min обм

;a a i a R
V

+ + ⋅ + ⋅  (6) 
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( )
( )

пас 2
0 1 обммех обм

min обм

aR a a n
V

= + ⋅ + +  

 ( )3 4 мехsr зa обм .a i a R+ ⋅ + ⋅  (7) 

З наведених аналітичних залежностей вид-
но, що на зміни часу руху впливають такі пока-
зники: довжина дослідної ділянки ( ділL ), кіль-
кість обмежень, що виникли ( обмn ), мінімальна 
швидкість, що обмежує рух ( ( )min обмV ), середня 

довжина ділянки обмеження ( ( )sr обмL ), середній 

ухил профілю за ділянкою обмеження 
( ( )sr зa обмi ), а також значення часу руху при від-

сутності обмежень ( t ). На зміну механічної ро-
боти локомотива, окрім перелічених, вплива-
ють такі показники, як середня маса вантажно-
го поїзда ( Q ) і значення механічної роботи до 
виникнення обмежень швидкості ( мехR ). 

Таблиця  1  

Значення коефіцієнтів до моделей 

Значення коефіцієнтів 
Коефіцієнти 

вантажний рух пасажирський рух 

обмt  

0а  -7,395 -5,53 

1а  -0,023 -0,015 

2а  0,807 0,032 

3а  265 221 

4а  0,913 0,994 

5а  0,015 0,718 

6а  1,05 1,027 

обмR  

0а  -49,58 0 

1а  0,119 -1,78 

2а  0,01 636 

3а  -1,592 -0,715 

4а  1765 1,024 

5а  -0,75 - 

6а  0,987 - 
 

Для оцінки якості моделей було визначено 
коефіцієнт детермінації ( 2R ), значення якого 
наведено у табл. 2. Отримані значення 2R  свід-
чать про достатньо високу якість моделі. Також 
було проаналізовано залишки, які розподілили-
ся за нормальним законом, як того й вимагає 
одна з необхідних умов [6], що пред’являється 
до моделі. 

Розглянемо приклад. На ділянці довжиною 
15 км виникло 2 обмеження швидкості з рівня-

ми допустимої швидкості 25 і 40 км/год відпо-
відно та з довжинами 0,5 і 1,0 км. Середні ухи-
ли профілю за ділянками обмеження складають 
7,3 ‰ та -2,3 ‰. До виникнення обмежень 
швидкості час руху становив 16 хв. для ванта-
жного поїзда та 13 хв. для пасажирського поїз-
да. Механічна робота сили тяги локомотива 
складала 251 та 86 т-км для вантажного та па-
сажирського поїздів відповідно. Середня маса 
вантажного поїзда складає 3 500 т. Для визна-
чення зростання часу руху та механічної робо-
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ти локомотива, що зумовлені виникненням об-
межень швидкості, скористаємося формулами 
(5)…(7). Тоді час руху при виникненні обме-
жень швидкості складе 21 та 16 хв., а механічна 
робота 98 та 277 т-км для вантажного і паса-
жирського поїздів, відповідно. З отриманих ре-
зультатів видно, що час руху зростає на 24 % та 
19 % для вантажного і пасажирського поїзда, а 

механічна робота – на 9 і 12 %. Якщо відомі 
розміри руху на дослідній ділянці, то нескладно 
визначити добові та річні втрати часу руху від 
дії обмежень швидкості, а також зростання ви-
трат паливо-енергетичних ресурсів, значення 
яких залежить від тягово-енергетичних показ-
ників, в тому числі і механічної роботи сили 
тяги локомотива. 

Таблиця  2  

Коефіцієнт детермінації побудованих моделей ( 2R ) 

Модель Вантажний рух Пасажирський рух 

обмt  0,985 0,969 

( )мех обмR  0,957 0,961 
 

Висновки 

Наведені аналітичні залежності дозволяють 
визначати зміну тягово-енергетичних показни-
ків при виникненні обмежень швидкості руху 
поїздів з урахуванням характеристик дослідних 
ділянок. Результати, отримані за моделями 
(5)…(7) необхідні при визначенні зростання 
експлуатаційних витрат на ділянках з діючими 
обмеженнями, а також для встановлення раціо-
нальної послідовності усунення бар’єрних 
місць. 
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УДК 625.143.002.7:625.142.4  

В. В. РИБКІН, М. П. НАСТЕЧИК, О. В. ГУБАР, В. С. АНДРЄЄВ (ДІІТ) 

ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕФОРМАТИВНОЇ РОБОТИ КОЛІЇ  
ЗІ СКРІПЛЕННЯМ ТИПУ АРС-4 

В даній статті наведені результати аналізу динамічних характеристик ділянок колії зі скріпленням  
АРС-4. 

В данной статье приведены результаты анализа динамических характеристик участков пути с использо-
ванием скрепления АРС-4. 

In the given article the analysis of dynamic characteristics of the railway track with fastenings АРС-4 is pre-
sented. 

Анкерне скріплення АРС-4 (рис. 1) відно-
ситься до безболтових пружних скріплень і йо-
го конструкція дозволяє регулювати положення 
рейки по висоті за рахунок спеціального ексце-

нтричного регулятора. Крім того, цей регулятор 
дає можливість змінювати силу притискання 
рейки до шпали у випадку зношення чи релак-
сації підрейкової прокладки. 

 
Рис. 1. Вузол скріплення АРС-4 (а) та підрейкова зона анкерної залізобетонної шпали (б):  

1 – клема; 2, 3 – монорегулятор (регулятор + фіксатор); 4 – підклемник; 5 – анкер; 6 – ізолюючий кутовик;  
7 – гумова прокладка 

Анкерне рейкове скріплення може застосо-
вуватися на магістральних лініях в прямих ді-
лянках та кривих радіусом 1200 м і більше без 
обмеження швидкості руху поїздів. 

АРС-4 характеризується високою надійніс-
тю та стабільністю колії, малодетальністю, 
простотою складання та експлуатації, високою 
економічною ефективністю. Застосований до 
серійного використання вузол скріплення  
АРС-4 зменшує матеріаломісткість порівняно з 
КБ-65 на 30 %, що дозволяє економити на кож-
ному кілометрі 12,6 т металу. Незмінність ан-
кера, який є частиною шпали, в 3,4 рази змен-
шує вагу змінних деталей вузла [3].  

Вузол скріплення АРС-4 забезпечує регулю-
вання положення рейки по висоті за рахунок 
вузла скріплення до 20…40 мм. 

Для перевірки можливості застосування ко-
лії зі скріпленням АРС-4 і надання рекоменда-
цій щодо застосування скріплення АРС-4 на за-

лізницях України виконані динаміко-міцнісні 
випробування колії з цим скріпленням. 

В якості дослідної була обрана ділянка колії 
Придніпровської залізниці, яка розташована на 
219 км головної непарної колії перегону Іларіо-
нове – Синельникове-2, де була вкладена рей-
ко-шпальна решітка зі скріпленнями АРС-4 з 
епюрою шпал 1840 шп./км.  

Дослідження роботи колії виконувалось  
під дією коліс графікових вантажних поїздів  
з максимальною швидкістю 80 км/год та паса-
жирських – з максимальною швидкістю 
100 км/год [2].  

У результаті виконаних експериментальних 
досліджень ділянки колії зі скріпленням АРС-4 
під дією графікових поїздів, які рухалися зі 
швидкостями від 5 км/год до 100 км/год в пря-
мій ділянці, було встановлено наступне: 

Вертикальні сили, що діяли від колеса на 
рейку, для всієї сукупності екіпажів не перевищу-
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вали 148 кН як під колесами локомотивами, так і 
під колесами піввагонів. На ділянці колії зі скріп-
ленням КПП5 ці показники складають 194 кН. 

Бічні віджимання головки рейки під дією 
різних екіпажів на дослідній ділянці зі скріплен-
ням АРС-4 не перевищували 1,1 мм як під коле-
сами локомотивів, так і під колесами піввагонів. 

Вертикальні переміщення (прогини) рейки 
під дією коліс екіпажів на ділянці колії зі скріп-
ленням АРС-4 не перевищували 2,6 мм як під ко-
лесами локомотивів, так і під колесами півваго-
нів. 

На контрольній ділянці зі скріпленням 
КПП-5 вертикальні переміщення рейки – 

3,5 мм – під колесами локомотивів та півваго-
нів; 

Напруження в кромках підошви рейки на 
колії зі скріпленням АРС-4 під колесами півва-
гонів не перевищувала 76 МПа. На контрольній 
ділянці колії зі скріпленням КПП-5 [1] напру-
ження досягають –  150 МПа як під дією локо-
мотивів та під колесами піввагонів. 

Напруження в рейках на колії зі скріплен-
ням КПП5 та АРС-4, за величиною менш ніж 
на колії зі скріпленням КБ-65. 

В конструкції скріплення АРС-4 для ство-
рення пружності застосовується прокладка ЦП 
204-АРС (рис. 2). 

 
Рис. 2. Прокладка ЦП 204-АРС 

Прокладка характерна тим, що має товщину 
14 мм, рифлена поздовжніми жолобами різної 
глибини, а в центральній частині підсилена 
конструктивною нерівнопружністю. Для зачепу 
за шпалу прокладка має два крайові фланці 
трапецеїдальної форми.  

Результати вимірів вертикальних пружних 
деформацій прокладки АРС-4 під колесами екі-
пажів надаються в табл. 1. 

Величина вертикальної деформації проклад-
ки АРС-4 знаходилась як різниця пружних осі-
дань рейки та шпали під дією екіпажів.  
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Таблиця  1  

Пружні деформації підрейкової прокладки скріплення АРС-4 

Вид екіпажу Швидкість, 
км/год 

X , 
мм 

Середньоквадр. 
відхил. 

Sx 

Максимальне  
ймовірне,  

мм 

Максимальне спо-
стережене, мм 

40 1,2 0,27 1,89 1,47 

50 1,2 0,08 1,41 1,31 

60 1,3 0,1 1,55 1,46 
Локомотив 

80 1,40 0,08 1,61 1,52 

40 1,08 0,19 1,56 1,26 

50 1,31 0,06 1,47 1,39 

60 1,30 0,15 1,68 1,53 
Піввагон 

80 1,35 0,11 1,61 1,50 
 

Експериментальні дані показують, що в се-
редньому величини деформації прокладки скрі-
плення АРС-4 знаходяться в межах 1,1…1,4 мм 
під колесами локомотивів. Причому при збіль-
шені швидкості величина деформації проклад-
ки збільшується. 

Під піввагонами середня вертикальна дефо-
рмація прокладки складає 1,1…1,3 мм. 

Були виконані також виміри вертикальних 
деформацій прокладки в зимовий період при  

0...2t =   С. 
Дослідження показали, що величини верти-

кальної деформації вузла скріплення в серед-
ньому складають: 

− скріплення КБ-65 − 0,85 мм; 
− скріплення КПП5, КПП7 − 0,50 мм; 
− скріплення АРС-4 − 0,90 мм. 
Як бачимо, скріплення АРС-4 та КБ-65 мають 

приблизно однакову вертикальну жорсткість. 
Скріплення КПП5 та КПП7 удвічі жорсткіші. Це 
є значною перевагою скріплення АРС-4. 

Якщо порахувати питомий тиск на підрейкову 
прокладку, то при силі тиску 50 кН, при врахуван-
ні загальної площі прокладки він складає: 

− скріплення КБ-65   − 2,4 МПа; 
− скріплення КПП5, КПП7 − 1,85 МПа; 
− скріплення АРС-4   − 1,85 МПа. 
Аналізуючи наведені дані, ми бачимо, що на 

підрейкову прокладку скріплення КБ-65 зага-
льний тиск в 1,35 рази більший, ніж на прокла-
дки АРС-4 та КПП5, КПП7.  

Але прокладки різних скріплень мають різ-
ну конструкцію рифлення. 

Тому реальний тиск на підрейкові проклад-
ки складає: 

− скріплення КБ-65, підрейкова прокладка 
ПР − 3,5 МПа; 

− скріплення КПП5, КПП7, прокладка 
ПРЦП − 3,3 МПа; 

− скріплення АРС-4, прокладка нова − 
3,8 МПа; 

− скріплення АРС-4, прокладка частково 
зношена − 3,3 МПа. 

Під «новою» прокладкою маємо таку, яка 
має геометричні розміри до її вкладання у ву-
зол скріплення. Оскільки прокладка має жоло-
би рифлення малих розмірів, під час тривалої 
експлуатації вони можуть зникнути. Таку про-
кладку назвали «зношеною частково» [4]. 

Таким чином, прокладка АРС-4 отримує та-
кий же питомий тиск, як і підрейкові прокладки 
різних конструкцій скріплення КБ-65. А тому, 
при однаковому матеріалі гуми підрейкова 
прокладка АРС-4 буде служити такий же тер-
мін, як і прокладка скріплення КБ-65. 

Одна гумова прокладка підвищеної пружно-
сті товщиною 14 мм дозволяє створювати вер-
тикальну жорсткість вузла скріплення за вели-
чиною таку ж, як дві прокладки вузла скріп-
лення КБ-65 із загальною товщиною двох гу-
мових прокладок (підрейкова і нашпальна) 
20 мм. 

Аналізуючи наведені дані, бачимо, що на 
підрейкову прокладку скріплення КБ-65 зага-
льний тиск в 1,35 рази більший, ніж на прокла-
дки АРС-4 та КПП5, КПП7. 

Але прокладки різних скріплень мають різ-
ну конструкцію рифлення, що зображені на 
рис. 3, 4. В той же час конструкція скріплення 
АРС-4 має і суттєві недоліки: 

− скріплення АРС-4 надійно працює тільки 
в прямих та кривих радіусом 1200 м і більше 
(за матеріалами РАО «РЖД» [5]); 

− скріплення досить дороге; 
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− за один рік експлуатації для створення до-
статніх за величиною монтажних сил притис-
кання клемою рейки до шпали ексцентриковий 
регулятор був поставлений у 3-є конструктивне 

положення регулятора. Якщо буде відбуватися 
релаксація матеріалу клеми та підрейкової про-
кладки, залишиться тільки одна можливість 
підтягнути клему 4-е положення ексцентрика. 

 
Рис. 3. Прокладка ПР

Можна компенсувати ослаблення притис-
кання клемою рейки до шпали, застосовуючи 
спеціальні картки, але це додатковий елемент у 
вузлі скріплення. 

В разі значної релаксації підрейкової про-
кладки колія втратить протиугінні властивості, 
а ексцентрик може легко викотитись із вузла 
скріплення, тому при поточному утриманні та-
ку прокладку слід замінити на нову. Крім того, 
підрейкова площадка в шпалі має розмір 
142 мм, що менше ширини підошви рейки – 

150 мм. Якщо прокладка зноситься, а колія бу-
де неякісно утримуватись, то може наступити 
такий випадок, коли підошва рейки своїми 
кромками (краями) буде контактувати із бето-
ном шпали. Це дуже небезпечно. Відомо, що 
при спиранні рейки своїми кромками на опору 
можуть з’явитися поздовжні тріщини підошви 
рейки, які дуже погано контролюються. 

Конструкція пружної прокладки АРС-4 за-
проектована нераціонально. 
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Рис. 4. Прокладка ПРЦП 

Головний висновок 

В цілому результати експериментальних до-
сліджень колії зі скріпленням АРС-4 під дією 
різних екіпажів дають можливість зробити ви-
сновок про те, що за умови безпеки руху та мі-
цності нова колія із залізобетонними шпалами, 
рейками типу Р65 і скріпленням АРС-4 може 
бути рекомендована для застосування в прямих 
ділянках колії зі швидкістю 120 км/год для па-
сажирських поїздів та 80 км/год для вантажних 
поїздів [4].  
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УДК 519.6 

Н. Н. БЕЛЯЕВ, И. В. КАЛАШНИКОВ, А. Н. ЛУЦЕНКО, Е. Ю. РАЦ (ДИИТ) 

ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ 
АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Розглянуто декілька підходів щодо ліквідації наслідків аварійних розливів на залізничному транспорті. 
Розглянуто недоліки та переваги цих підходів.  

Рассмотрены различные подходы по ликвидации последствий аварийных разливов на железнодорожном 
транспорте. Обсуждаются достоинства и недостатки этих подходов. 

A number of technical approaches to eliminate the contamination area in soil or ground waters were considered. 
Their advantages and disadvantages are also discussed. 

Введение 

Загрязнение зоны аэрации и грунтовых вод 
имеет место при функционировании различных 
производств (горнодобывающий комплекс, 
предприятия химической промышленности  
и т.д.). Масштабное загрязнение зоны аэрации 
и грунтовых вод происходит при авариях на 
железнодорожном транспорте. Такое загрязне-
ние характеризуется следующими особенно-
стями: 

 разовый и значительный объем эмиссии 
загрязнителя при аварии; 

 значительный объем загрязненного 
грунта и загрязнение, практически всегда, 
грунтовых вод; 

 наличие факторов, препятствующих 
быстрой организации и проведению природо-
охранных мероприятий (отдаленность места 
аварии, наличие разбросанных цистерн, ваго-
нов, препятствующих подходу и развертыва-
нию техники, сложный рельеф, лесопосадки). 

Необходимо иметь в виду, что при авариях 
на железнодорожном транспорте может проис-
ходить сход 9…10 цистерн, т.е. размер эмис-
сии – не менее 600 т жидкого груза. Так, на-
пример, аварийный сход 14 цистерн с серной 
кислотой на выходной стрелке станции Воль-
ногорск (1999 г.) привел к весьма масштабному 
загрязнению грунта. Спасательные работы ос-
ложнялись загромождением загрязненной зоны 
разбросанными цистернами. На ликвидацию 
последствий аварии ушло более 5 суток. 

При авариях на железнодорожном транс-
порте интенсивному загрязнению грунтовых 
вод «способствует» ряд факторов, а именно, 
слабая защищенность грунтовых вод и их вы-
сокое стояние во многих регионах Украины. В 
силу этих факторов жидкий груз с поверхности 
земли достаточно быстро проходит зону аэра-

ции и попадает в грунтовые воды, образуя 
масштабные очаги загрязнения. Это значит, что 
при масштабных аварийных разливах произой-
дет не только загрязнение зоны аэрации, но и 
грунтовых вод. 

Природоохранные мероприятия для за-
щиты грунтовых вод. Главная задача при лик-
видации последствии аварий – эффективная 
организация природоохранных мероприятий с 
целью минимизации экологического ущерба. 

Порядок ликвидации аварийных разливов 
регламентируется нормативным документом 
[4]. Приведем цитату из данного документа, 
относящуюся к процессу нейтрализации разли-
того груза: «Для нейтралізації небезпечних ре-
човин на залізничній колії і території застосо-
вують нейтралізатори, зазначені в аварійній 
картці на даний вантаж і додатку 3 до цих 
Правил. Орієнтовні норми витрати нейтралі-
заторів: сухих речовин – 0,5…1 кг/м2 , водних 
розчинів – 1…2 л/м2. Тривалість впливу (експо-
зиція) розчину нейтралізатора становить орі-
єнтовно 0,5…2 години….Видалення шару грун-
ту….проводиться на глибину 7…8 см.» (см.  
с. 26 [4]). Необходимо отметить, что никакой 
дополнительной информации относительно 
процесса нейтрализации, его организации в за-
висимости от масштаба эмиссии и т.п. в доку-
менте не приводится. Очевидно, что такая ре-
комендация не ориентирована на обоснование 
природоохранных мероприятий в случае лик-
видации масштабных областей загрязнения в 
зоне аэрации, а определяет лишь нейтрализа-
цию только как профилактическую меру для 
загрязненного грунта. Совершенно отсутствуют 
рекомендации, о том, как ликвидировать зону 
загрязнения в грунтовых водах, а такие зоны 
загрязнения после аварий – не редкость и к то-
му же могут быть масштабными. В данном до-
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кументе отсутствуют какие-либо расчетные 
зависимости, позволяющие определить эффек-
тивность проводимого мероприятия, а значит 
определить заранее – будет успех или нет при 
его проведении (например, сколько будет ней-
трализовано загрязнителя в подземном потоке 
при том или ином размещении скважин, по-
дающих нейтрализатор). Таким образом, можно 
констатировать, что данный нормативный до-
кумент обладает следующими существенными 
недостатками:  

1. Дает лишь общую рекомендацию отно-
сительно только одного природоохранного ме-
роприятия – процесса нейтрализации участка, 
где произошел разлив (по сути, определяет 
только вид нейтрализатора). 

2. Совершенно не дает рекомендаций от-
носительно выбора научно-обоснованной тех-
нологии по ликвидации областей загрязнения в 
зоне аэрации, в грунтовых водах для конкрет-
ных ситуаций и не приводит методов расчета 
по оценке эффективности природоохранных 
мероприятий. 

В литературе приводится описание различ-
ных технических мероприятий (методов), на-
правленных на восстановление качества грун-
товых вод. Эти мероприятия подразделяют на 
две основные группы: мероприятия, направ-
ленные на удаление загрязненных вод из зоны, 
подвергшейся техногенному загрязнению, и 
мероприятия, направленные на улучшение каче-
ства воды непосредственно на месте загрязне-
ния. Перечень таких мероприятий [1] приво-
дится ниже: 

1. Срезка загрязненного грунта. Достоин-
ство данного мероприятия – наличие необхо-
димых технических средств в аварийно-
спасательных бригадах, позволяющих быстро 
реализовать это мероприятие. 

Недостаток – большие объёмы загрязненно-
го грунта, которые необходимо транспортиро-
вать для дальнейшей утилизации. Кроме этого 
может возникнуть проблема «несанкциониро-
ванного» захоронения срезанного грунта. Так-
же возникает проблема – где проводить «пере-
работку» зараженного грунта. Не исключена 
утечка загрязнителя из грунта при его транс-
портировке. 

2. Промывка водой, нейтрализатором 
участков после срезки грунта. Мероприятия 
проводятся после срезки грунта с целью ликви-
дации возможных остаточных подзон загрязне-
ния. 

Недостаток: возможно поступление нейтра-
лизатора, загрязнённого промывной воды из 
зоны аэрации, в подземный поток. 

3. Дренаж загрязнения из подземных вод с 
помощью скважин. Достоинство: данное ме-
роприятие позволяет осуществить прямое уда-
ление загрязнения из подземного потока. 

Недостаток: процесс дренажа может быть 
достаточно долгим и при небольших концен-
трациях загрязнителя в подземном потоке – не 
очень эффективным. Кроме этого, возникает 
проблема дальнейшей утилизации, нейтрализа-
ции откачанных загрязненных вод. 

4. Устройство фильтрующих стенок с за-
грузкой. Мероприятие направлено на очистку 
загрязненных вод непосредственно в пласте. 

Недостаток: высокая стоимость и необхо-
димость утилизации веществ, задержанных сте-
ной. 

5. Устройство противофильтрационных 
стенок с фильтрующими элементами (пере-
мычками). Мероприятие направлено на лока-
лизацию загрязненных вод непосредственно в 
пласте.  

Недостаток: высокая стоимость, достаточно 
долгое время на восстановление качества под-
земных вод. 

6. Применение подземных защитных 
стен. Достоинство: возможность эффективной 
локализации зоны загрязнения в подземном 
потоке. 

Недостаток: данный метод относится к чис-
лу пассивных методов защиты, т.е. при уста-
новке стен дальнейшее изменение их конфигу-
рации крайне затруднительно. Поэтому в слу-
чае ошибочного расположения стен их эффек-
тивность может оказаться низкой. 

7. Применение открытых дренажей. Дос-
тоинство: простота мероприятия, возможность 
быстрой технической реализации. 

Недостаток: длительность процесса фильт-
рации в сторону дренажа, необходимость от-
качки загрязнителя из дренажа с последующей 
его утилизацией. 

8. Применение нагнетательных скважин, 
подающих нейтрализатор в очаг загрязнения 
(в зоне аэрации или в подземном потоке). 
Достоинство: достаточно быстрая техническая 
реализация, возможность ликвидации очага за-
грязнения на месте его образования. 

Недостаток: возникает опасность поступле-
ния в водоносный горизонт «лишних» порций 
нейтрализатора. 

9. Комбинированные методы. Это сочета-
ние, например, подземных защитных стен и 
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дренажных скважин. Достоинства и недостатки 
этого подхода аналогичны достоинствам и не-
достаткам, отмеченным выше. 

Следует отметить, что выбор того или иного 
метода определяется исходя из конкретных ус-
ловий, наличия техники, временных рамок.  
В настоящее время наиболее перспективным 
считается применение таких мероприятий, ко-
торые позволяют улучшать качество подзем-
ных вод непосредственно в пласте. Необходимо 
также отметить, что практическому примене-
нию того или другого метода защиты должен 
предшествовать расчет, позволяющий опреде-
лить эффективность метода с учетом конкрет-
ных условий. 

Организация защитных мероприятий  
при ликвидации аварийных разливов 

Аварийные разливы на железнодорожном 
транспорте характеризуются значительным 
объемом эмиссии загрязняющих веществ, по-
этому для ликвидации последствий требуются 
большие материальные и технические ресурсы, 
время. Для ликвидации последствий аварий 
привлекаются восстановительные поезда, обо-
рудованные специальной техникой. В настоя-
щей работе предлагается применение следую-
щих природоохранных мероприятий при лик-
видации аварийных разливов неорганических 
кислот: 

o ликвидация области загрязнения в зоне 
аэрации после аварийного разлива неорганиче-
ских кислот путем вертикальной промывки зо-
ны аэрации нейтрализующим раствором; 

o  нейтрализация области загрязнения в 
грунтовом потоке за счет инфильтрации ней-
трализующего раствора из зоны аэрации; 

o  ликвидация области загрязнения в зоне 
аэрации путем подачи нейтрализующего рас-
твора через нагнетательные скважины; 

o  ликвидация области загрязнения в грун-
товых водах при подаче нейтрализующего рас-
твора через систему скважин; 

o локализация зоны загрязнения в грунто-
вом потоке путем применения поглощающих 
скважин; 

o ликвидация области загрязнения в грун-
товых водах путем дренажа через систему 
скважин; 

o локализация зоны загрязнения в грунто-
вых водах путем применения подземных 
сплошных и несплошных защитных стен. 

Выбор данных природоохранных мероприя-
тий объясняется тем, что для их практической 
реализации на железнодорожном транспорте 

может использоваться имеющаяся типовая тех-
ника (бульдозеры, буровые установки и т.п.). 
Рассмотрим технологию проведения этих за-
щитных мероприятий. Процесс состоит из не-
скольких этапов: 

1 этап. Проведение мероприятий инженер-
но-химической разведкой на месте аварии до 
прибытия восстановительного поезда (цель – 
определение размеров эмиссии, размеров зоны 
разлива, загрязнения грунта и т.д.). 

2 этап. Локализация растекания жидкого 
груза (создание насыпей или других земляных 
сооружений с помощью бульдозеров), сбор ос-
тавшегося на поверхности земли жидкого груза 
в специальные емкости; бурение трех скважин 
для определения направления движения под-
земного потока; оценка степени его загрязне-
ния и зоны аэрации; применение буровой уста-
новки (УРБ-2,5 или УРБ-5) для отбора проб на 
определение водно-физических свойств пород. 

3 этап. Выбор метода ликвидации загрязни-
теля в зоне аэрации, в подземном потоке. Про-
ведение необходимых расчетов. Начало реали-
зации мероприятий по ликвидации (например, 
подготовка к нейтрализации, дренажу загряз-
ненных вод, устройству подземных защитных 
стен). 

4а этап (если в качестве защитного меро-
приятия принят дренаж загрязненных вод). Бу-
рение скважин с обратной промывкой, уста-
новка обсадных фильтровальных колонн (буро-
вые установки, автоцистерна АС-8, компрессор 
НВ-10); установка насосов типа ЭЦВ для дре-
нажа загрязненных вод, подготовка емкостей 
для хранения и транспортировки откаченных 
загрязненных вод, установок для их нейтрали-
зации. 

4б этап (если в качестве защитного меро-
приятия принята установка защитных стен). 
Применение щелевых фильтров с последующей 
подачей глиноцементной массы для создания 
подземных защитных стен (агрегат ЦА-320) с 
целью локализации зоны загрязнения. В каче-
стве альтернативы – применение дизель-молота 
для забивки шпунтовых стенок. 

4в этап (если в качестве защитного меро-
приятия принято применение нагнетательных 
скважин, подающих нейтрализатор, воду в 
грунтовые воды, нейтрализатор в зону аэра-
ции). Установка перфорированных труб и при-
менение насосов типа «К» для подачи нейтра-
лизатора в зону аэрации (в грунтовые воды)  

4г этап (если в качестве защитного меро-
приятия принята промывка зоны аэрации ней-
трализатором). Подача нейтрализатора из цис-
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терны на грунт для его инфильтрации в зону 
аэрации (применение насосов типа «К», по-
дающих нейтрализатор от цистерн). Для орга-
низации подачи нейтрализатора на грунт мож-
но использовать насосы типа «К» с насадкой на 
нагнетательном трубопроводе. Можно также 
использовать дождевальные машины типа 
ДДН-70 (номинальный расход 65…85 л/с), 
ДДН-100 (номинальный расход 100…115 л/с). 
Важно отметить, что эти машины обладают вы-
сокой мобильностью, легко приспосабливаются 
к рельефу местности, лесополосы не препятст-
вуют работе данных машин. 

5 этап. Организация мероприятий по мони-
торингу зоны аэрации и подземных вод [2, 3] с 
целью контроля за возможным загрязнением 
окружающей среды после окончания меро-
приятий по ликвидации последствий разлива 

Выводы 

Рассмотрены методы локализации и ликви-
дации последствий аварийных разливов неор-
ганических кислот. Описанные методы могут 

быть применены на практике при ликвидации 
масштабных разливов с использованием типо-
вой техники. 
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УДК 504.062 

Ю. В. ЗЕЛЕНЬКО (ДИИТ) 

ПРИНЦИПЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
В ЛИКВИДАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ВО ВРЕМЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ АВАРИЙ С НЕФТЕПРОДУКТАМИ 

Наведено принципи та особливості проведення ліквідаційних заходів при аварійних емісіях нафтопроду-
ктів. Запропоновано технологію проведення локальної очистки ґрунтів від нафтопродуктів з їх утилізацією. 

Приведены принципы и особенности проведения ликвидационных мероприятий при аварийных эмисси-
ях нефтепродуктов. Предложены технологии проведения локальной очистки грунтов от нефтепродуктов и 
их утилизации. 

The principles and peculiarities of conduction of elimination measures after emergency emissions of oil products 
are presented. The technologies of local cleaning of soils from oil products and their utilization are proposed. 

Рациональное использование природных ре-
сурсов, обеспечение экологической безопасно-
сти населения – неотъемлемая часть устойчи-
вого экономического и социального развития 
Украины. 

Наряду с отраслями, традиционно нару-
шающими экологическое равновесие, – энерге-
тикой, металлургией, химией и др. – значи-
тельное влияние на окружающую среду оказы-
вают различные виды транспорта, в том числе 
железнодорожный транспорт. Влияние желез-
нодорожного транспорта на экологическую об-
становку обусловлено следующими факторами: 

- потребление невозобновляемых природ-
ных ресурсов при эксплуатации железнодо-
рожного транспорта (топливо, масло, вода, воз-
дух, металл, древесина и т.д.) в 2…5 раз боль-
ше, чем в развитых странах Запада; 

- низкая топливная экономичность, большой 
объем потребления энергетических ресурсов; 

- использование для прокладки дорог, раз-
мещения предприятий большого количества 
земель, в том числе плодородных; 

- загрязнение атмосферного воздуха, водных 
бассейнов и почвы токсичными выбросами в 
результате эксплуатации подвижных средств; 

- загрязнение природной среды различными 
сыпучими грузами при их погрузке, выгрузке и 
транспортировке, мусором и отходами пред-
приятий железнодорожного транспорта; 

- загрязнение водных бассейнов стоками 
предприятий, содержащих нефтепродукты, фе-
нолы, соли тяжелых металлов и другие вредные 
вещества, разрушающие биоценозы водоемов; 

- загрязнение окружающей среды в резуль-
тате аварий при перевозках экологически опас-
ных грузов; 

- ухудшение здоровья населения из-за за-
грязнения природной среды, мутационные про-
цессы у живых организмов. 

За последнее время на железнодорожном 
транспорте активизировалась работа по сниже-
нию вредного воздействия на окружающую 
воздушную и водную среду, улучшению ис-
пользования природных ресурсов, соблюдению 
природоохранного законодательства. Однако 
эта работа не в полной мере отвечает совре-
менным требованиям, т.к. не обеспечивает 
комплексного подхода к решению природо-
охранных проблем, недооценивает важность 
выполнения природоохранных мероприятий, 
вследствие чего средства на их осуществление 
направляются по остаточному принципу. 

Особенностью работы железнодорожного 
транспорта является круглосуточная, непре-
рывная работа по перевозке пассажиров и гру-
зов, а также наличие в процессе перевозки 
большого количества опасных грузов. 

По данным статистики, в странах ЕС опас-
ные грузы составляют 15…20 % всех грузов, 
перевозимых по железным дорогам и внутрен-
ним водным путям. Сюда следует отнести 
взрывоопасные грузы, газы, огнеопасные жид-
кости, огнеопасные твердые материалы, окис-
ляющие вещества, отравляющие и инфици-
рующие вещества, радиоактивные материалы, 
коррозионные и иные материалы. Разлив или 
потеря части опасных грузов при аварийных 
ситуациях представляет экологическую опас-
ность. Перевозка сыпучих грузов (уголь, строи-
тельные материалы и др.) на открытом под-
вижном составе приводит к высоким потерям в 
процессе перевозки и значительному загрязне-
нию окружающей природной среды (выдувание 

134



мелких фракций, просыпание груза через щели 
и т.д.). 

Нефть и продукты ее переработки явля-
ются одним из наиболее распространенных 
грузов, транспортируемых по железным доро-
гам. Украина – транзитная страна, и наряду с 
большим числом грузоотправителей растет 
число грузополучателей на этот вид продукции 
в странах Восточной Европы, однако количе-
ство аварий с этим типом продуктов имеет 
тенденцию к росту. 

Тяжелые нефтепродукты (дизельное топли-
во, мазуты, нигрол, моторные и трансформа-
торные масла и др.) обладают высокой вязко-
стью и низкой упругостью паров, в особенно-
сти при невысоких температурах. По этим при-
чинам загрязнения атмосферы при их разливе, а 
также проникновение в грунт для большинства 
почв, как правило, незначительны. Исключение 
представляют случаи аварий в местах с высо-
кой пористостью грунта (например, в некото-
рых районах Крымского полуострова), на зна-
чительную глубину эти продукты проникают 
сквозь балластную призму верхнего строения 
пути. Основную опасность эмиссии тяжелых 
нефтепродуктов представляют, таким образом, 
для верхнего слоя почвы и растительности, а 
также для поверхностных водоемов. По этой 
причине интервал времени между моментом 
аварии и началом работ по ликвидации послед-
ствий имеет и метеоусловия не столь важны, 
как для случаев аварий с аммиаком. Исключе-
ние представляют следующие случаи: 

- возможное возгорание груза при аварии; 
- значительные осадки в виде дождя; 
- интенсивное таяние снега. 
В первом случае резко растет опасность за-

грязнения атмосферы, в том числе сажей, оки-
сью и двуокисью углерода, углеводородами и 
канцерогенами. Кроме того, более интенсивно 
проходит нарушение биоценозов почвы, увели-
чивается скорость миграции в грунтах. Во вто-
ром и третьем случаях повышается вероятность 
смыва нефтепродуктов в расположенные по-
близости водоемы и таким образом распро-
странения загрязнителей на значительные тер-
ритории. 

Хотя нефтепродукты не относятся к вещест-
вам высокой токсичности, при их воздействии 
на почвы происходят существенные нарушения 
грунтовых биоценозов, гибель микроорганиз-
мов, блокировка водно-солевых обменов с кор-
нем растений и т.д. Процесс проникновения 
жидких углеводородов в почву, их перемеще-
ние по вертикали и в плане, равно как и про-

цессы, которые проходят с ними в ходе мигра-
ции, достаточно сложны и все еще недостаточ-
но изучены. 

Кроме того, при разливах нефтепродуктов 
происходит потеря потенциальных энергоноси-
телей, поэтому разработка современных техно-
логий ликвидации аварий с нефтепродуктами, 
которые решают вопрос утилизации и исполь-
зования восстановленных нефтепродуктов, – 
очень актуальный и важный вопрос для Украи-
ны. 

Существующие методы ликвидации эколо-
гических последствий аварий с нефтепродук-
тами очень несовершенны и практически не 
приводят к минимизации влияния аварий на 
окружающую среду, технически сложны и тре-
буют больших затрат средств и человеко-часов 
на их выполнение. Разработанные технологии 
позволят значительно уменьшить время ликви-
дации последствий аварий, использовать деше-
вые и доступные материалы в качестве сорбен-
тов, уменьшить экологические последствия та-
ких аварий, а также убытки железных дорог. 

Целью цикла исследований являлась 
разработка способов ликвидации экологиче-
ских последствий аварий подвижного состава 
железных дорог при транспортировке нефте-
продуктов с использованием в качестве погло-
тителей отходов разных производств и обеспе-
чения на этой основе экологической безопасно-
сти процесса перевозок. 

Для достижения поставленной цели было 
сделано: 

- исследование процессов миграции разных 
нефтепродуктов на наиболее распространен-
ных на Украине типах почв; 

- исследование кинетики поглощения, а 
также поглощающей способности разнообраз-
ных материалов по отношению к нефтепро-
дуктам при разных условиях (температура, 
влажность, дисперсность и проч.); 

- выполнено необходимое усовершенствова-
ние существующих механизмов и вспомога-
тельного оборудования для проведения ликви-
дационных мероприятий; 

- предложен и обоснован способ утилизации 
продуктов поглощения. 

Особо ценны практические значения полу-
ченных результатов, к которым следует отнести 
разработку технологии ликвидации экологиче-
ских последствий аварий с нефтепродуктами на 
транспорте и непосредственно приемы прове-
дения ликвидационных мероприятий во время 
аварий с нефтепродуктами, которые введены в 
«Рекомендации Р003» для стран-членов 
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Организации Содружества железных дорог 
(ОСЖД). 

Предложенная технология испытана и внед-
рена на реальных объектах в условиях топли-
вно-наливных станций Приднепровской желе-
зной дороги и в хозяйстве перевозок Государ-
ственной администрации железнодорожного 
транспорта Украины. 

Изучение поглощающей способности раз-
ных пористых материалов по отношению к 
нефтепродуктам является одним из ключевых 
заданий в разработке технологии ликвидации 
аварийных ситуаций с нефтепродуктами.  

Ввиду того, что серийные сорбенты про-
мышленного изготовления чаще всего дороги и 
труднодоступны, мы пошли по пути использо-
вания пористых материалов, которые представ-
ляют отходы крупнотоннажных производств, а 
также некоторые естественные, доступные и 
дешевые материалы. 

Основная характеристика, которая интере-
сует нас с точки зрения поиска материалов, ко-
торые могут применяться как сорбенты при 
очистке поверхностей от разливов нефтепро-
дуктов, является их поглощающая способность 
(активность). Эта характеристика зависит от 
многих факторов: как от свойств самих взаимо-
действующих компонентов, так и от внешних 
условий, которые сложились при протекании 
процесса. Достаточно важной представляется 
также оценка скорости процессов поглощения, 
поскольку этот показатель следует учитывать 
при разработке технологии ликвидации эколо-
гических последствий аварий с нефтепродук-
тами. 

Определено, что поглощающая способность 
материалов зависит от удельной поверхности 
сорбента, вязкости нефтепродуктов и механиз-
ма поглощения. Например, в случае дизельного 
топлива механизм поглощения состоит в обво-
лакивании частиц сорбента вязкой жидкостью 
и постепенном медленном заполнении пор и 
внутренних полостей. Толщина пленки на по-
верхности частиц достаточно большая, и по 
этой причине количество поглощенного бензи-
на меньше в сравнении с дизельным топливом. 
В то же время, некоторые высокопористые или 
способные к объемному поглощению материа-
лы, могут поглощать бензин значительно боль-
ше, чем дизельное топливо. Особенно обраща-
ют на себя внимание отходы деревообрабаты-
вающих производств – стружки и опилки, для 
которых поглощающая способность по отно-
шению к бензину может превышать 200 %. 

Кроме приведенных отходов, которые ис-
пользуются в качестве поглотителей нефте-
продуктов, нами исследован и предложен но-
вый сорбент на основе отхода целлюлозно-
бумажной промышленности в композиции с 
отходами жилищно-коммунального хозяйства. 

В качестве исследуемого образца отхода для 
производства сорбента нефтепродуктов был 
избран скоб Днепропетровской бумажной фаб-
рики. Данный выбор базируется на таких фак-
торах: 

- экологическом: отход промышленности 
несет потенциальную угрозу состояния грунто-
вых вод левобережного района г. Днепропет-
ровска; 

- экономическом: данный отход не утилизи-
руется, дебит его образования (порядка  
3000 т/год) позволяет использовать его как сы-
рье в промышленных целях; 

- технологическом: сырье для производства 
сорбента размещено на территории Днепропет-
ровской области, содержание целлюлозы в мас-
се отхода достигает 30 %. 

Избранный для изучения отход целлюлозно-
бумажной промышленности является водона-
сыщенной смесью переменного количественно-
го состава.  

В цикле научных работ предложены теоре-
тические и практические методы исследований, 
основанные на системном подходе к анализу 
экологических ситуаций в местах масштабных 
транспортных аварий с нефтепродуктами. Оп-
ределены экологические последствия загрязне-
ния окружающей среды при нефтеразливах. 
Исследована миграция нефтепродуктов в рас-
пространенных грунтах Украины. Проведен 
анализ современных сорбентов – поглотителей 
нефтепродуктов. Предложен широкий спектр 
поглотительных материалов из отходов раз-
личных производств. Разработан новый сор-
бент на основе отходов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и отходов целлюлозно-бума-
жного производства. Создана технология лик-
видации аварий с нефтепродуктами: для легких 
нефтепродуктов – путем термоконвекции грун-
та, с последующей возможностью использова-
ния извлеченного бензина, а для тяжелых неф-
тепродуктов – путем сорбции с поверхности 
грунта с последующей возможностью утилиза-
ции нефтесодержащих отходов. Даны рекомен-
дации по использованию сорбентов, определе-
ны их расходные характеристики, предложены 
направления утилизации отходов поглощения и 
замазученного грунта. Разработанная техноло-
гия не уступает лучшим зарубежным аналогам 
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и внедрена на железных дорогах Украины. Эф-
фективность внедрения технологии обусловле-
на значительным экологическим, экономиче-
ским и социальным результатом, годовой эко-
номический эффект достигает 17 млн грн в 
пределах железнодорожного транспорта госу-
дарства. 

Большинство экологических программ опи-
раются на сопоставление экономических ре-
зультатов от внедрения природоохранных ме-
роприятий с расходами на их осуществление. 
Условием проведения расчетов экономической 
эффективности расходов на природоохранные 
мероприятия является выбор вариантов в преде-
лах одной территории, где достигается одина-
ковое (нормативное) качество окружающей 
среды. 

Суммарная эффективность предложенного 
цикла научных работ на фоне значительного 
экологического результата имеет сопутствую-
щие эффекты – экономический и социальный. 

Экономический результат аварийно-лик-
видационных мероприятий в данном случае 
определяется по величине экономических 
убытков от потери ценного горючего, которые 
благодаря этим мероприятиям удавалось ми-
нимизировать, и величиной дополнительного 
дохода от повторного использования обезвре-
женных веществ и утилизации нефтесодержа-
щих отходов ликвидации. 

Внедрение данной технологии позволяет 
получить следующий годовой экономический 
эффект: 

- в пределах предприятия – до 35 тыс. грн; 

- в пределах одной железной дороги – до 
480 тыс. грн; 

- в пределах железнодорожного транспорта 
Украины – до 17 млн грн. 

Экологический результат предложенной 
технологии обусловливается уменьшением 
негативного влияния на окружающую среду и 
оказывается в уменьшении объемов загряз-
няющих веществ, которые попадают в биосфе-
ру, увеличении количества и улучшении каче-
ства пригодных к использованию земельных, 
лесных, водных, биологических и других при-
родных ресурсов. 

Социально-экономические результаты дан-
ного цикла научных робот основываются на 
экономии и предотвращении потерь природных 
ресурсов, улучшении условий труда, а также 
предусматривают: 

- возобновление природных ресурсов; 
- повышение экологического комфорта оби-

тания, условий жизнедеятельности населения и, 
в конце концов, увеличения национального бо-
гатства и благосостояния; 

- улучшение физического состояния челове-
ка и снижения заболеваемости; 

- поддержание экологического равновесия; 
- создание благоприятных условий для роста 

творческого потенциала личности, повышения 
уровня ее сознания. 

Работа имеет международное признание – ее 
результаты включены в «Рекомендации Р003», 
которые приняты для стран-членов ОСЖД. 

 
Поступила в редколлегию 18.03.2009. 
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УДК 519.6 

П. Б. МАШИХИНА (ДИИТ) 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРИМЕСИ  
В АТМОСФЕРЕ С УЧЕТОМ РЕЛЬЕФА МЕСТНОСТИ 

На базі моделі потенціальної течії та моделі переносу домішки запропоновано 2D чисельну модель для 
прогнозування забруднення атмосфери з урахуванням рельєфу. Наведені результати розрахунків на базі 
розробленої моделі. 

На базе модели потенциального течения и модели переноса примеси предложена 2D численная модель 
для прогноза уровня загрязнения атмосферы с учетом рельефа местности. Представлены результаты чис-
ленного моделирования. 

The 2D numerical model to simulate the pollutant dispersion over complex terrain was proposed. The model is 
based on the equation of potential flow and the equation of admixture transfer. Results of the numerical experiment 
are presented. 

Введение 

Применяемые на практике методики про-
гноза загрязнения атмосферы при авариях на 
химически опасных объектах, транспорте, та-
кие как нормативная методика [3, 7], методика 
«ТОКСИ» [8], модель Гаусса [1, 9], методика 
«Phast-Safety» [10] не учитывают влияние рель-
ефа местности на процесс рассеивания загряз-
нителя. В этой связи важной задачей является 
разработка эффективных методов прогноза рас-
сеивания токсичных веществ в атмосфере с 
учетом рельефа. Необходимо отметить, что 
особенностью задач данного класса является 
требование минимальных затрат компьютерно-
го времени на получение прогнозных результа-
тов, поэтому разрабатываемые методы прогно-
за должны обеспечивать получение результата 
за реальное время (желательно, в течении не-
скольких минут) и в то же время учитывать ос-
новные физические процессы, влияющие на 
перенос загрязнителя. Целью данной работы 
является создание эффективной численной мо-
дели прогноза рассеивания загрязнителей в ат-
мосфере, учитывающей наиболее существен-
ные физические факторы, влияющие на этот 
процесс и позволяющей учесть рельеф местно-
сти при проведении вычислительного экспери-
мента. 

Математическая модель 

Процесс расчета переноса загрязняющих 
веществ в атмосфере разбивается на два этапа. 
На первом этапе решается задача гидродинами-
ки и определяется поле скорости воздушного 
потока с учетом его деформации при обтекании 
рельефа. Для решения этой задачи будем ис-

пользовать модель течения идеальной несжи-
маемой жидкости [2]. В этом случае для расче-
та поля скорости воздушного потока необхо-
димо найти решение уравнения для потенциала 
скорости [1] 
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Для уравнения (1) ставятся следующие гра-
ничные условия [2]: 

• на твердых стенках 0P
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• на выходной границе 
( )const, constP P x y= ∗ = +   (условие Ди-

рихле). 
Верхняя граница – твердая «стенка». 
Решение данного уравнения гидродинамики 

позволяет на первом этапе рассчитать потенци-
ал скорости и поле скорости воздушного пото-
ка при обтекании рельефа. Компоненты вектора 
скорости ветра связаны с величиной потенциа-
ла скорости зависимостями 

,P Pu v
x y

∂ ∂
= =
∂ ∂

. 

На втором этапе моделирования осуществ-
ляется расчет распространения загрязнителя в 
атмосфере на базе уравнения переноса приме-
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си, осредненного по ширине расчетной области 
[1, 4]: 

( )

( ) ( ) ( )
1

div grad

,
N

i i i
i

C uC C C C
t x y

Q t x x y y
=

∂ ∂ ∂ν
+ + + σ = µ +

∂ ∂ ∂

+ δ − δ −∑
 

где С  – концентрация загрязнителя; ,u v  – 
компоненты вектора скорости воздушной сре-
ды; ( ),x yµ = µ µ  – коэффициент турбулентной 

диффузии; Q  – интенсивность выброса загряз-
нителя; ( ) ( )i ix x y yδ − δ −  – дельта-функция 
Дирака; ,i ix y  – координаты источника выбро-
са; σ  – коэффициент, учитывающий химиче-
ский распад загрязнителя, вымывание осадка-
ми; t – время. Если необходим учет оседания 
примеси со скоростью «-vs», то в данное урав-
нение дополнительно вводится эта величина в 
слагаемое, отвечающее за конвективный пере-
нос примеси в вертикальном направлении  

Постановка краевых условий для уравнения 
переноса примеси рассмотрена в работах [2, 4]. 
При моделировании аварийных ситуаций в раз-
работанной численной модели можно задавать 
(с помощью маркеров) форму облака (или не-
скольких облаков) на месте аварии. 

Формирование вида расчетной области 

Целью работы является разработка числен-
ной модели рассеивания загрязняющих веществ 
в атмосфере с учетом влияния рельефа на про-
цесс переноса. Поэтому важной задачей являет-
ся формирование формы рельефа местности в 
численной модели (рис. 1). Для решения этой 
задачи используется метод маркирования рас-
четной области [2]. Расчет выполняется на 
прямоугольной разностной сетке, а положение 
твердых границ (поверхность рельефа) задается 
с помощью маркеров. Такой подход позволяет 
очень быстро изменять форму расчетной облас-
ти (форму рельефа), что важно при проведении 
серийных расчетов. На твердых границах рель-
ефа выполняется условие непротекания, реали-
зуемое в численной модели с помощью фик-
тивных ячеек. 

Использование метода маркирования дает 
возможность пользователю формировать прак-
тически любую форму рельефа, не внося изме-
нений в расчетный код. 

 

 
Рис. 1. Форма двух облаков, образовавшихся  

на месте аварии 

 
Рис. 2. Зона загрязнения атмосферы, t = 1,7 c 

Метод решения 

Для численного интегрирования уравнения 
для потенциала скорости используется метод 
установления решения по времени, поэтому 
численно интегрируется уравнение вида 

 
2 2

2 2
P P P

x y
∂ ∂ ∂

= +
∂η ∂ ∂

, (2) 

где η  – фиктивное время.  
При η→∞  решение уравнения (2) будет 

стремиться к «установлению», т.е. к решению 
уравнения (1). 

Для численного интегрирования уравнения 
(2) используется попеременно-треугольный 
метод А. А. Самарского [5]. Разностные соот-
ношения в этом случае имеют вид 

1 2 1 2 1 2
, , 1, , , 1,

2 2

1 2 1 2
, 1 , , , 1

2 2

0,5

;

n n n n n n
i j i j i j i j i j i j

n n n n
i j i j i j i j

P P P P P P
x x

P P P P
y y

+ + +
+ −

+ +
+ −

− − − +
= + +
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1 1 2 1 1 1 2 1 2
, , 1, , , 1,

2 2

1 1 1 2 1 2
, 1 , , , 1

2 2

0,5

.

n n n n n n
i j i j i j i j i j i j

n n n n
i j i j i j i j

P P P P P P
x x

P P P P
y y

+ + + + + +
+ −

+ + + +
+ −

− − − +
= + +

∆η ∆ ∆

− − +
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∆ ∆

 

На первом шаге расщепления находится «про-
межуточное» значение потенциала 1 2

,
n

i jP +  на 
временном слое «n+1/2», а на втором шаге – 
определяется «окончательное» значение потен-
циала 1

,
n

i jP +  на временном слое «n+1». Неиз-

вестное значение ,i jP на каждом шаге осуществ-
ляется по методу бегущего счета [6, 4]. 

Компоненты вектора скорости рассчитыва-
ются по соотношениям: 

, 1,i j i j
ij

P P
u

x
−−

=
∆

; , , 1i j i j
ij

P P
v

y
−−

=
∆

. 

Компоненты вектора скорости воздушной 
среды рассчитываются на гранях разностных 
ячеек, что позволяет построить консерватив-
ную разностную схему для уравнения переноса 
загрязняющего вещества. Для численного ин-
тегрирования уравнения переноса примеси ис-
пользуется попеременно-треугольная неявная 
разностная схема [2].  

Отметим, что оба численных метода позво-
ляют рассчитать неизвестную функцию по ме-
тоду бегущего счета, это дает возможность, со-
вместно с методом маркирования, разработать 
эффективный и экономичный численный алго-
ритм расчета рассеивания примесей в областях 
сложной геометрической формы.  

Тестовые расчеты 

Для тестирования разработанной численной 
модели рассматривалась задача, имеющая ана-
литическое решение. Как известно, сопоставле-
ние численных расчетов с аналитическим ре-
шением является традиционным подходом при 
тестировании численных моделей. Такой под-
ход применяется для тестирования как конеч-
но-разностных моделей, так и моделей, осно-
ванных на методе конечных элементов [11]. 
Как известно, уравнение вида (2) называют 
уравнением теплопроводности (с коэффициен-
том температуропроводности равным единице 
a = 1). Рассматривалась следующая задача, 
имеющая аналитическое решение [5]: имеется 
расчетная область в виде прямоугольника. 
Длина области – 9,2 м, ширина – 7,6 м. На гра-
ницах области задано условие первого рода – 

температура, равная Т0 = 100 °С. Начальная 
температура в области – 0 °С. Исследуется 
процесс изменения температуры в точке с  
координатами x = 1 м, y = 1 м с течением вре-
мени t. Расчетная сетка 23 х 20 ячеек. Аналити-
ческое решение задачи имеет вид [5] 

0 1 erf erf
2 2

x yT T
at at

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= − ⋅⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦
. 

В табл. 1 представлены данные расчета темпе-
ратуры в указанной точке по разработанной 
модели и на основе приведенного аналитиче-
ского решения. 

Таблица  1  

Сравнение численных и аналитических  
расчетных данных 

Время t,  
с 

Расчет по  
аналитической 
зависимости 

Расчет по разра-
ботанной чис-
ленной модели 

9,76 96,79 97,79 

12,76 97,56 98,99 

17,30 98,20 99,68 
Как видно из табл. 1, имеет место удовле-

творительное согласование результатов, полу-
ченных на основе аналитического решения и 
численного. 

Практическая реализация модели 

На основе построенной численной модели и 
алгоритма расчета разработан код на алгорит-
мическом языке FORTRAN. Разработанный код 
был применен для решения следующей задачи. 
Произошел аварийный выброс в атмосферу 
токсичного газа (цианистый водород). В ре-
зультате выброса на месте аварии образовалось 
два облака сложной (грибовидной) формы  
(рис. 1). На пути миграции облаков располага-
ется гряда холмов (рис. 1, 2). Высота холмов 
порядка 14,2 м. Концентрация примеси в обла-
ке при t = 0 принята равной 1 (в безразмерном 
виде). Размеры расчетной области: длина –  
350 м, высота – 60 м. Коэффициент атмосфер-
ной диффузии по направлению x (продольное 
направление) равен 3 м2/с, а по направлению  
y – 2.8 м2/ с. Высота первого облака – 31,42 м, 
ширина (в шляпке) – 42 м. Высота второго об-
лака – 19,95 м, ширина (в шляпке) – 42 м. За 
облаками находится насыпь, высотой порядка 
11,4 м. Коэффициент σ  равен нулю. В модели 
учитывается неравномерный профиль ветра на 
входе в расчетную область [1]:  
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1

n
zu u
z

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
, 

где 1u  – скорость ветра (4,44 м/с) на высоте 1z  
(10 м); n = 0.15. 

Задача обтекания состоит в расчете поля 
скорости ветрового потока при его движении 
над насыпью, холмами. Таким образом, рас-
сматривается задача прямого численного моде-
лирования рассеивания токсичного газа в об-
ласти сложной геометрической формы. 

Рассмотрим результаты вычислительного 
эксперимента. На рис. 2 – 5 показана динамика 
загрязнения атмосферы для различных момен-
тов времени при миграции двух облаков. Вид-
но, что достаточно быстро происходит слияние 
обоих облаков в одно большое облако. Грани-
цы этого облака за счет диффузии размывают-
ся. Верхняя часть облака сносится ветром более 
быстро, чем нижняя. Представленные рисунки 
позволяют четко отследить траекторию движе-
ния центра облака, где наблюдается подзона 
самой высокой концентрации. 

 

 
Рис. 3. Зона загрязнения атмосферы, t = 17 с 

 

 
Рис. 4. Зона загрязнения атмосферы, t = 27 с 

  
Рис. 5. Зона загрязнения атмосферы, t =37 с 

Из приведенных рисунков видно, как про-
исходит формирование застойных зон во впа-
динах рельефа. 

В табл. 2 представлена динамика изменения 
максимальной концентрации токсичного газа в 
облаке.  

Таблица  2  

Динамика изменения максимальной  
концентрации токсичного газа в облаке 

Время,  
с 

Максимальная концентра-
ция (в безразмерном виде) 

16 0,324 

32 0,209 

48 0,136 

60 0,104 

65 0,089 
 

Как видно из табл. 2, максимальная концен-
трация в облаке после аварии уменьшается дос-
таточно быстро. 

В заключение отметим, что на решение за-
дачи потребовалось 5 с компьютерного време-
ни. 

Выводы 

Предложена эффективная модель прямого 
численного моделирования рассеивания ток-
сичных газов в атмосфере с учетом рельефа 
местности. Модель может быть реализована на 
компьютерах малой и средней мощности. Рас-
чет поля скорости ветрового потока проводится 
на базе модели потенциального течения. Это 
позволяет рассчитать поле скорости при обте-
кании рельефа в течение нескольких секунд. 
Применяемый в модели метод маркирования 
расчетной области дает возможность формиро-
вать любую геометрическую форму рельефа. 
Дальнейшее развитие модели следует прово-

141



дить в направлении ее совершенствования для 
расчета рассеивания токсичных газов над вод-
ной поверхностью.  
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УДК 519.6 

А. Н. ПШИНЬКО, Н. Н. БЕЛЯЕВ, Е. Ю. ГУНЬКО (ДИИТ) 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЗОНЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ ПРИ 
ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ С ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫМ ГРУЗОМ 

Розроблено тривимірну чисельну модель розрахунку процесу нейтралізації токсичної речовини на про-
ммайданчику в разі її аварійного витоку. Модель базується на чисельному інтегруванні рівняння конвектив-
но-дифузійного переносу домішки та на моделі течії нев’язкої нестислої речовини. Наводяться результати 
обчислювального експерименту щодо прогнозу рівня забруднення атмосфери.  

Разработана трехмерная численная модель расчета процесса нейтрализации токсичных веществ на про-
мплощадке при их аварийной эмиссии. Модель основывается на численном интегрировании уравнения кон-
вективно-диффузионного переноса примеси и на модели течения невязкой несжимаемой жидкости. Приво-
дятся результаты вычислительного эксперимента по прогнозу уровня загрязнения атмосферы. 

The 3D CFD model to simulate the pollutant transfer and the process of neutralization of toxic gas after acci-
dents was developed. The model is based on the transport gradient model and the model of inviscid incompressible 
fluid. The results of numerical experiments are presented. 

Введение 

Железнодорожный транспорт Украины 
осуществляет в больших объемах перевозку 
грузов, в том числе токсичных веществ. Аварии 
при транспортировке таких грузов, разгрузке, 
погрузке способны вызвать значительную 
эмиссию опасных веществ, что приводит к 
масштабному загрязнению окружающей среды. 
Особенно опасны аварии с этими грузами возле 
населенных пунктов, станций, терминалов пор-
тов, предприятий, т.е. в непосредственной бли-
зости от людей [1, 4]. Даже при относительно 
небольшой эмиссии токсичного вещества в 
этом случае очень велик риск токсичного по-
ражения людей. Кроме этого, здания, оборудо-
вание на территории объектов создают препят-
ствия для развертывания техники, предназна-
ченной для ликвидации последствий аварии, 
что создает дополнительные трудности при ор-
ганизации защитных мероприятий. При ликви-
дации последствий аварий с химически опас-
ными грузами применяют различные меро-
приятия, в число которых входит подача воды, 
нейтрализатора для локализации зоны загряз-
нения атмосферы. Такие средства локализации 
могут подаваться от передвижных мотопомп 
[5], стационарных лафетных установок, уста-
новленных на объекте, от выносных стрел, на 
которых размещены спринклеры (по аналогии с 
тем, как создается искусственный дождь на ки-
ностудиях), а при невозможности подхода тех-
ники к месту аварии – от вертолетов и самоле-
тов. Одним из важнейших вопросов при орга-
низации защиты атмосферы от загрязнения яв-

ляется оценка эффективности применяемого 
средства защиты. Без расчетов понятно, что 
подача нейтрализатора способствует уменьше-
нию интенсивности и размеров зоны загрязне-
ния атмосферы. Но для принятия решения надо 
иметь количественную оценку относительно 
этих и других параметров, которые важны при 
разработке ПЛАСа (план ликвидации аварий-
ной ситуации). Более конкретно – необходимо 
знать, какое количество токсичного вещества 
будет нейтрализовано при реализации того или 
иного варианта защиты, а также как количест-
венно изменятся в этом случае размеры, ин-
тенсивность зоны загрязнения атмосферы (что 
важно знать при организации эвакуации людей 
на объекте, размещении аварийных бригад и 
техники). Только на основании таких данных 
можно оценивать эффективность применяемой 
системы защиты и рекомендовать ее при разра-
ботке ПЛАСа, для использования на объекте с 
учетом его специфики (учет размещения зда-
ний, маршрута эвакуации и т.д.). Единствен-
ным средством решения данной задачи являет-
ся применение метода математического моде-
лирования.  

Целью работы явилась разработка трех-
мерной численной модели (CFD model) для 
расчета процесса загрязнения атмосферы при 
аварийном выбросе, разливе вредных веществ и 
расчета процесса нейтрализации токсичного 
газа в атмосфере за счет подачи нейтрализую-
щего средства. Особенностью разработанной 
модели является то, что она позволяет осуще-
ствлять трехмерное моделирование процессов 
рассеивания токсичного газа и его нейтрализа-
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ции с учетом размещения зданий или других 
препятствий на участке, где происходит ликви-
дация аварии (например, здания на станции, 
сооружения в портах и т.п.), с учетом неравно-
мерного профиля ветра, режима подачи ней-
трализатора. Модель позволяет получить про-
гнозные результаты в течение нескольких се-
кунд. 

Математическая модель 

Рассматривается аварийная ситуация, когда 
происходит поступление токсичного газа в  
атмосферу (например, разлив из цистерн и ис-
парение опасного груза от поверхности разлива 
и т.п.). Авария происходит вблизи застройки 
(здания на станции, производственные корпуса 
объекта, где происходит слив, заправка и т. п.). 
Наличие зданий и других препятствий влияет 
на процесс переноса загрязнителя. Для расчета 
процесса загрязнения атмосферы при миграции 
в ней токсичного газа, попавшего в воздушную 
среду вследствие аварии, будем использовать 
трехмерное уравнение переноса примеси (мо-
дель градиентного типа) [2, 3]. Это же уравне-
ние используется для моделирования переноса 
нейтрализатора в атмосфере: 

 
( )sw w CC uC vC

t x y z
∂ −∂ ∂ ∂

+ + + =
∂ ∂ ∂ ∂

  

 x y
C C

x x y y
⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞= µ + µ +⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠

  

 ( ) ( )z i i
C Q t r r

z z
∂ ∂⎛ ⎞+ µ + δ −⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠

∑ , (1) 

где С  – концентрация токсичного газа (ней-
трализатора); , ,u v w  – компоненты вектора 
скорости воздушной среды; Sw  – скорость осе-
дания примеси; ( ), ,x y zµ = µ µ µ  – коэффициен-

ты атмосферной диффузии; Q  – интенсивность 
выброса токсичного газа (нейтрализатора); 

( ), ,i i i ir x y z=  – координаты источника выброса 
токсичного газа (нейтрализатора); ( )ir rδ −  – 
дельта-функция Дирака, с помощью которой 
моделируется место подачи нейтрализатора. 

Процесс химического взаимодействия ток-
сичного газа и нейтрализатора рассчитывается 
на основе уравнения реакции, например, при 
нейтрализации HCN щелочью уравнение реак-
ции имеет вид  
 

HCN + NaOH → NaCN + H2O. 

Процесс химического взаимодействия «ток-
сичный газ + нейтрализатор» рассчитывается в 
отдельной подпрограмме разработанного кода. 

Для практического применения уравнения 
(1) необходимо рассчитать поле скорости воз-
душного потока при обтекании зданий и раз-
личных препятствий. Как известно, применение 
уравнений Навье-Стокса, различных современ-
ных моделей турбулентности требует примене-
ния очень мелкой сетки, что приводит к весьма 
существенным затратам компьютерного време-
ни на получение результата (так, например, на 
решение двухмерных задач может потребовать-
ся более суток). Особенностью задач данного 
класса является требование получения про-
гнозных данных за короткий промежуток вре-
мени. Поэтому в данной работе расчет поля 
скорости воздушного потока с учетом обтека-
ния препятствий осуществляется на базе моде-
ли потенциального течения. В этом случае 
компоненты скорости воздушной среды опре-
деляются соотношениями: 

 ; ;P P Pu v w
x y z

∂ ∂ ∂
= = =
∂ ∂ ∂

,  

где P  – потенциал скорости. 
Уравнение для определения потенциала 

скорости имеет вид: 

 
2 2 2

2 2 2 0P P P
x y z

∂ ∂ ∂
+ + =

∂ ∂ ∂
. (2) 

Постановка краевых условий для уравнения 
(1) рассмотрена в работах [2, 3]. Для уравнения 
(2) ставятся следующие граничные условия: 

• на твердых стенках: 

 0P
n
∂

=
∂

,  

где n  – единичный вектор внешней нормали; 
• на входной границе (границы втекания 

воздушного потока): 

 n
P V
n
∂

=
∂

,  

где nV  – известное значение скорости; 
• на выходной границе: 

 ( )сonst, constP P x y= = +   

(условие Дирихле). 
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В разработанной численной модели исполь-
зуется неравномерный профиль скорости ветра 
и вертикального коэффициента диффузии: 

 1
1

n
zu u
z

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
,   1

1

m

z
zk
z

⎛ ⎞
µ = ⎜ ⎟

⎝ ⎠
,  

где 1u  – скорость ветра на высоте 1z ; 1 0,2k = ; 
0,16n = ; 1m ≈ . Коэффициент yµ  принимается 

равным y kvµ = , k = 0,1. 
При необходимости пользователь разрабо-

танного кода может задавать иную зависимость 
скорости ветра и коэффициентов диффузии. 
Интенсивность эмиссии токсичного газа может 
быть рассчитана, например, на базе эмпириче-
ских моделей [1, 4]. 

Метод решения 

Расчет выполняется на прямоугольной раз-
ностной сетке. Численное интегрирование 
уравнения (1) осуществляется с использовани-
ем попеременно-треугольной разностной схемы 
расщепления [2]. Особенностью данной разно-
стной схемы является то, что на каждом шаге 
расщепления строится неявная разностная схе-
ма. Однако, определение неизвестного значе-
ния концентрации токсичного вещества (ней-
трализатора) определяется по явной формуле 
бегущего счета.  

Для численного интегрирования уравнения 
(2) используется идея установления решения по 
времени, т.е. интегрируется уравнение вида: 

 
2 2 2

2 2 2
P P P P

x y z
∂ ∂ ∂ ∂

= + +
∂τ ∂ ∂ ∂

,  

где τ  – фиктивное время. 
Численное интегрирование данного уравне-

ния проводится с использованием неявной раз-
ностной схемы условной аппроксимации [6].  
В разработанном коде осуществляется также 
численное интегрирование уравнения (2) с по-
мощью попеременно-треугольного метода  
А. А. Самарского [6]. Граничное условие не-
проницаемости реализуется с помощью фик-
тивных ячеек. Расчет потенциала скорости в 
разработанном коде «SITE-3» (язык програм-
мирования – FORTRAN) проводится одновре-
менно с использованием указанным методов 
численного интегрирования, с целью внутрен-
него контроля результатов расчета поля скоро-
сти. Форма объектов (здания и т.п.), положение 
источника загрязнения, место подачи нейтрали-

затора определяются в модели с помощью мар-
керов [3]  

Практическая реализация 

С помощью разработанного кода была ре-
шена следующая задача. На объекте (станция, 
терминал) происходит авария, в результате ко-
торой в воздушную среду начинает поступать 
токсичный газ – НСN. Возле места аварии рас-
положены здания (их расположение и форма 
показаны на рис. 2), оказывающие влияние на 
процесс переноса примеси. Для локализации 
зоны загрязнения атмосферы используется по-
дача раствора щелочи NaOH (например, подача 
может происходить от струйных лафетных ус-
тановок). Вычислительный эксперимент прово-
дится при следующих параметрах: интенсив-
ность выброса НСN = 1 кг/с; скорость ветра (на 
высоте 10 м) – 4 м/с; коэффициент диффузии  
µх = 2,5 м2/с; скорость оседания капель нейтра-
лизатора – 0,001 м/с; размеры расчетной облас-
ти 130 х 130 х 60 м. Интенсивность подачи ней-
трализатора – 2 кг/с. 

В первом сценарии полагается, что подача 
нейтрализатора начинается в момент времени  
t = 5 с. Моменту времени t = 0 соответствует 
начало эмиссии токсичного газа. 

 
Рис. 1. Авария на станции при транспортировке  

химически опасного груза. 

Исследуем эффективность локализации зо-
ны загрязнения атмосферы при различной вы-
соте подачи нейтрализатора над местом аварии.  

На рис.3, 4 представлена зона загрязнения 
воздушной среды после аварии и при отсутст-
вии подачи нейтрализатора , а на рис. 5–7 – зо-
на загрязнения при подаче нейтрализатора. Из 
рис. 4 видно, что при отсутствии подачи ней-
трализатора на объекте формируется обширная 
зона загрязнения, охватывающая оба здания. 
Между зданиями (застойные зоны) формиру-
ются подзоны загрязнения, создающие «пре-
пятствие» при эвакуации людей, а над здания-
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ми проходит шлейф токсичного газа. Положе-
ние источника эмиссии токсичного газа харак-
теризуется подзоной с большим градиентом 
концентрации загрязнителя. Видно , что ввиду 
увеличения скорости ветра с высотой происхо-
дит «снос» шлейфа токсичного газа (зона А на  
рис. 4).  

 
Рис. 2. Схема расчетной области 

 
Рис. 3. Зона загрязнения атмосферы для момента 
времени t = 5 с ( сечение y = 65 м). Нет подачи  

нейтрализатора 

 
Рис. 4. Зона загрязнения атмосферы для момента 

времени t = 63 с (сечение y = 65 м). Нет  
подачи нейтрализатора 

 
Рис. 5. Зона загрязнения атмосферы для момента 

времени t = 50 с, происходит подача нейтрализатора 
(Q = 2 кг/с) на высоте 30 м над местом аварийной 

утечки (сечение y = 65 м) 

 
Рис. 6. Зона загрязнения атмосферы для момента 

времени t = 50 с, происходит подача нейтрализатора 
(Q = 2 кг/с) на высоте 10 м над местом аварийной 

утечки (сечение y = 65 м) 

 
Рис. 7. Зона загрязнения атмосферы для момента 

времени t = 50 с, происходит подача нейтрализатора 
(Q = 2 кг/с) на высоте 5 м над местом аварийной 

утечки (сечение y = 65 м) 

 
Рис. 8. Зона загрязнения атмосферы для момента 

времени t = 70 с, происходит подача нейтрализатора 
(Q = 5 кг/с) на высоте 5 м над местом аварийной 

утечки (сечение y = 65 м) 

 
Рис. 9. Зона загрязнения атмосферы для момента 
времени t = 76,5 с, происходит подача нейтрализа-
тора (Q = 5 кг/с) на высоте 5 м над местом аварий-

ной утечки (сечение y = 65 м) 
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Рис. 10. Зона загрязнения атмосферы для момента 
времени t = 90 с, происходит подача нейтрализатора 

(Q = 5 кг/с) на высоте 5 м над местом аварийной 
утечки (сечение y = 65 м) 

Проанализируем результаты моделирования 
для сценария, когда подача нейтрализатора со-
ставляла Q =2 кг/с и варьировалась высота по-
дачи его над местом аварии. Как видно из пред-
ставленных рисунков, при подаче нейтрализа-
тора на высоте 30 м зона загрязнения атмосфе-
ры едва уменьшилась по сравнению с 
ситуацией, когда нет подачи нейтрализатора 
(сравним рис. 5 и 4). Перед первым зданием 
продолжает существовать обширная зона за-
грязнения, хорошо видно, что не исчезла зона 
загрязнения между первым и вторым зданиями, 
что создает угрозу поступления токсичного га-
за в здания и крайне осложняет эвакуацию лю-
дей из первого здания. Таким образом, при дан-
ном варианте защиты задача по уменьшению 
размеров зоны загрязнения атмосферы не вы-
полнена.  

При подаче нейтрализатора на высоте 10 м 
над местом аварии зона загрязнения атмосферы 
существенно уменьшается (рис. 6). Однако в 
длину эта зона полностью доходит до первого 
здания, а по высоте практически равна высоте 
этого здания. Это значит, что также произойдет 
попадание токсичного газа в помещения данно-
го здания. 

При подаче нейтрализатора на высоте 5 м 
над местом аварии (рис. 7) происходит умень-
шение зоны загрязнения атмосферы по высоте, 
но длина зоны загрязнения практически не ме-
няется по сравнению с предыдущим вариантом. 

Ниже в таблицах представлены данные, по-
зволяющие количественно оценить эффектив-
ность процесса нейтрализации путем расчета 
массы нейтрализованного токсичного газа для 
различных моментов времени. 

 
 
 

Таблица  1  

Количество нейтрализованного токсичного газа, 
высота подачи нейтрализатора 30 м  
(подача нейтрализатора Q = 2 кг/с) 

t, с 10 20 40 

Масса, г 528 4110 14586 
 

Таблица  2  

Количество нейтрализованного токсичного газа, 
высота подачи нейтрализатора 10 м  
(подача нейтрализатора Q = 2 кг/с) 

t, с 10 20 40 

Масса, г 3217 11368 28321 
 

Таблица  3  

Количество нейтрализованного токсичного газа, 
высота подачи нейтрализатора 5 м  
(подача нейтрализатора Q = 2кг/с) 

t, с 10 20 40 

Масса, г 4284 13923 32833 
 

Во втором сценарии моделировалась ситуа-
ция, когда нейтрализатор начинает поступать в 
момент времени t = 65 c, т.е. в момент времени, 
когда сформировалась обширная зона загрязне-
ния на территории, прилегающей к месту ава-
рии (рис. 4). Для данного сценария принима-
лось, что высота подачи нейтрализатора со-
ставляет 5 м, подача нейтрализатора Q = 5кг/с. 

Таблица  4  

Количество нейтрализованного токсичного газа, 
высота подачи нейтрализатора 5 м  
(подача нейтрализатора Q = 5 кг/с),  

второй сценарий 

t, с 70 80 100 

Масса, г 8218 21759 43129 
 

На рис. 8–10 показана динамика изменения 
зоны загрязнения атмосферы после начала по-
дачи нейтрализатора. Из этих рисунков видно, 
что примерно через 10 с после начала подачи 
нейтрализатора сформировавшаяся на объекте 
зона загрязнения (рис. 4) «разбивается» на не-
сколько подзон, содержащих HCN. Эти подзо-
ны расположены за зданиями и над зданиями.  
С течением времени данные подзоны исчезают 
и остается зона загрязнения атмосферы непо-
средственно вблизи места аварии. В длину эта 
зона мала (рис. 10) и, в отличие от рассмотрен-
ных выше вариантов подачи нейтрализатора, не 
доходит до первого здания, что гарантирует 
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людям безопасную эвакуацию из здания или 
размещение бригад на этом участке. 

Отметим, что расчет с использованием дан-
ной модели требует около 10 с для получения 
прогнозных данных с помощью разработанного 
кода. 

Выводы 

В работе разработана трехмерная численная 
модель, на основе которой построен метод рас-
чета динамики загрязнения воздушной среды 
при аварийной эмиссии токсичного вещества с 
учетом влияния зданий и других объектов на 
процесс рассеивания. Модель позволяет рас-
считать процесс нейтрализации токсичного га-
за, мигрирующего в атмосфере. Данная модель 
обладает рядом важных возможностей, необхо-
димых для пользователя: это учет формы зда-
ний, различного их расположения, места пода-
чи нейтрализатора. Дальнейшее развитие дан-
ной модели должно быть направлено на созда-
ние численной модели для расчета рассеивания 
газов в условиях застройки и от движущегося 
источника эмиссии. 
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УДК 629.059.25.002 

Е. В. АНУФРИЕВА, Б. Г. КЛОЧКО (ДИИТ) 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ ДЛЯ 
ПОДВОДНОГО БЕТОНИРОВАНИЯ 

У статті представлено результати експериментально-теоретичних досліджень придатності розчинних і 
бетонних сумішей для підводних ремонтних робіт. Показано, що розроблені склади гідротехнічних бетонів 
при застосуванні в агресивному середовищі характеризуються високою ефективністю. 

В статье представлены результаты экспериментально-теоретических исследований пригодности раство-
рных и бетонных смесей для подводных ремонтных работ. Показано, что разработанные составы гидротех-
нических бетонов при применении в агрессивной среде характеризуются высокой эффективностью. 

The article is about the results of experimental-and-theoretical research of usefulness of mortar and concrete 
mixes for underwater repair works. It is shown that the developed compositions of hydraulic engineering concretes 
are characterized by high effectiveness in the corrosive medium. 

Наименее изученным, требующим совер-
шенствования, является процесс проведения 
подводных и надводных работ по восстановле-
нию несущих бетонных и железобетонных кон-
струкций различных сооружений. Как правило, 
выполняемые ремонтно-строительные работы в 
надводной части сооружений предназначены 
для восстановления защитных слоев или формы 
конструкций. Более сложные задачи ремонта 
возникают в подводной части сооружений.  
В результате совместного действия воды как 
среды механического воздействия течений и 
растворяющего действия жидкости поврежде-
ния конструкций носят более сложный харак-
тер. Подводный ремонт зачастую требует на-
ращивания поврежденных конструкций, тампо-
нирования подмывов, ликвидации трещинова-
тости и выщелачивания бетона. 

Ни один из известных способов назначения 
составов бетона и раствора нельзя применять 
при ремонте гидротехнических сооружений. 
Состав бетона для подводного бетонирования 
должен учитывать комплекс требуемых 
свойств, включая удобоукладываемость смеси, 
способность ее транспортирования по трубо-
проводу, требования к классу бетона и особен-
но к его стойкости в водной среде. 

Целью исследований является получение 
высокоподвижных нерасслаивающихся бетон-
ных смесей для проведения ремонтно-восста-
новительных работ на частях транспортных 
сооружений, эксплуатирующихся под водой. 

Опыт и специальные исследования подвод-
ного бетонирования показывают, что требова-
ния только по прочности и подвижности недос-
таточны для определения пригодности бетона 
разных составов для бетонирования способом 

вертикально поднимающейся трубы (ВПТ). Бе-
тонная смесь после укладки под воду этим спо-
собом испытывает воздействие специфических 
подводных условий, резко отличающихся от 
условий бетонирования на суше. При таком 
способе бетонирования применяют бетонные 
смеси, состав которых отличается от приме-
няемых при обычных бетонных работах. Сле-
дует отметить, что литые бетоны более других 
склонны к расслоению и потере связности, уси-
ливающимся из-за воздействия на бетон усло-
вий укладки. 

Бетонной смеси при укладке под воду необ-
ходимо пройти по воронке и достаточно узкой 
трубе и, выйдя из нее, распространиться в опа-
лубке, преодолевая сопротивление ранее уло-
женной смеси. Из-за сложных траекторий дви-
жения расслоение литой бетонной смеси может 
начаться уже при движении ее в трубе, что вы-
зовет образование сводов и пробок и нарушит 
непрерывность бетонирования. Потеря под-
вижности и расслоение смеси в процессе за-
полнения опалубки могут привести к наруше-
нию монолитности подводной бетонной кладки 
и снижению ее общей прочности, вплоть до 
полного разрушения. Следовательно, кроме 
высокой подвижности, к бетонной смеси 
предъявляются требования по определенной 
связности, т.е. смесь должна обладать способ-
ностью удерживать во взаимной связи все ком-
поненты, по возможности не отделяя ни одного 
из них. 

Таким образом, для подводного бетониро-
вания способом ВПТ качество и пригодность 
бетона должны оцениваться тремя показателя-
ми: прочностью бетона и стойкостью против 
агрессивного воздействия среды; подвижно-
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стью; связностью бетонной смеси. 
Укладка бетона способом ВПТ может про-

изводиться с применением каких-либо приемов 
дополнительного механического воздействия 
на бетонную смесь (трамбование, вибрация и 
т.д.) и без них. 

Подвижность бетонной смеси, укладывае-
мой под воду по трубам, должна быть высокой 
[1, 2]. Установлено, что для бетонирования 
способом ВПТ следует применять смеси с осад-
кой конуса 16…20 см. Как показывает опыт, 
смеси с осадкой 16…17 см целесообразно при-
менять при первоначальном заполнении труб 
бетоном и наращивании защитного холмика у 
выходного (нижнего) конца трубы. В процессе 
бетонирования, при необходимом заглублении 
в бетон, следует использовать бетонную смесь 
высокой подвижности – с осадкой конуса 
18…20 см. 

Согласно наблюдениям за бетонными сме-
сями в процессе их укладки, первоначальная 
подвижность смеси недостаточно характеризу-
ет пригодность смеси для подводного бетони-
рования. Любая бетонная смесь должна сохра-
нять свою подвижность в течение транспорти-
ровки и укладки, т.к. вновь укладываемые пор-
ции бетона должны распространяться в толще 
ранее уложенной бетонной смеси, а первона-
чальная подвижность смеси после ее подачи в 
воронку не может быть восстановлена допол-
нительными операциями (перемешивание, виб-
рация и т.д.). Сохранение подвижности бетон-
ной смеси во времени зависит от ее состава и 
свойств материалов, употребляемых для приго-
товления бетона. Известно, что смеси, быстро 
теряющие подвижность, несмотря на высокие 
первоначальные показатели, могут сильно ус-
ложнить процесс бетонирования, а в некоторых 
случаях окажутся вообще непригодными для 
подводного бетонирования. 

В свежеприготовленной бетонной смеси од-
новременно происходят химические и физиче-
ские процессы, которые связаны с гидратацией 
цементных зерен, водоотделением, уплотнени-
ем и расслоением смеси [3]. Поэтому лишь ис-
пытанием самой смеси в условиях, аналогич-
ных условиям ее укладки в дело, можно опре-
делить способность смеси сохранять свою под-
вижность. В частности, нельзя связывать 
сохранение подвижности главным образом со 
временем начала схватывания цементного тес-
та. Как известно, методика определения этого 
показателя условна и не отражает реального 
существа процессов, протекающих в цемент-
ном тесте. При высоких водоцементных отно-
шениях (0,55…0,60), предназначенных для 
подводного бетонирования, время начала схва-
тывания цементного теста резко увеличивается 
по сравнению с тестом нормальной густоты, 
при которой определяется паспортное время 
начала и конца схватывания. Исследования по-
казывают, что в бетонах с высоким содержани-
ем воды (205…220 л/м3) влияние цементов со 
временем начала схватывания более 1 часа 
практически не сказывается на сохранении 
подвижности бетонных смесей. В этом случае 
основное влияние оказывают состав бетона и 
водоудерживающая способность его состав-
ляющих. 

Как следует из табл. 1, последовательные 
измерения осадки конуса и построенные на их 
основании кривые могут служить характери-
стикой способности смеси сохранять свою под-
вижность. Эти данные показывают степень 
влияния цемента и состава смеси на сохранение 
подвижности смеси. Первые три смеси приго-
товлены на цементе с паспортным временем 
начала схватывания в 5 ч, а смесь № 4 – на це-
менте со временем начала схватывания 2 ч 30 
мин. 

Таблица  1  

Подвижность бетонных смесей различных составов 

Изменение подвижности бетонной смеси, см, 
во времени через, мин 

Состав по массе, 
Ц : П : Щ 

Ц, кг/м3 В, 
л/м3 

Время начала 
схватывания 
цементного  
теста, ч-мин 

Начальная  
осадка конуса, 

см 30 60 90 120 

1 : 2,01 : 2,90 356 210 4-40 18 10,0 5,0 1,0 0 

1 : 2,10 : 3,10 320 210 4-40 19 16,4 10,2 1,4 0 

1 : 2,05 : 3,10 340 210 4-00 19 17,2 15,2 10,2 1,8 

1 : 2,05 : 3,10 340 210 2-30 19 18,1 16,1 11,4 1,8 
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Для определения продолжительности со-
хранения бетонной смесью подвижности, дос-
таточной для сохранения нормального процес-
са бетонирования способом ВПТ, введен коэф-
фициент сохранения подвижности бетонной 
смеси (К), определяемый как время, в течение 
которого бетонная смесь рабочего состава в 
условиях укладки сохраняет свою подвижность 
до величины, характеризуемой осадкой конуса 
в 14…16 см. 

Величина осадки конуса, характеризующая 
наименьшую степень подвижности, при кото-
рой еще может осуществляться процесс бето-
нирования, установлена на основании данных о 
давлении подводного бетона на опалубку. Ус-
тановлено, что увеличение давления по мере 
роста столба бетона наблюдается в определен-
ной зоне, величина которой зависит от интен-
сивности бетонирования и времени, в течение 
которого бетонная смесь не изменяет свою под-
вижность. Из опытов подводного бетонирова-
ния на основании фактически замеренных ве-
личин давления среднее значение коэффициен-
та К было определено величиной, равной 1,5. 
Введение коэффициента сохранения подвижно-
сти К оказалось весьма удобным как для оцен-
ки качества бетонных смесей, так и для опреде-
ления рациональных режимов процесса под-
водного бетонирования. 

Дальнейшие наблюдения за бетонными сме-
сями в процессе их укладки показали, что при-
веденный метод определения времени сохране-
ния подвижности дает величину коэффициента 
К, достаточно верно характеризующую состоя-
ние укладываемой бетонной смеси. При пере-
рывах в бетонировании меньших, чем значение 
К, не происходит образования пробок бетона в 

трубах, и бетонирование может быть возобнов-
лено после некоторого уменьшения заглубле-
ния. 

В отличие от обычных бетонов, бетонные 
смеси, применяемые при бетонировании спосо-
бом ВПТ, должны обладать высокой степенью 
связности. Способность смеси сохранять свою 
подвижность, а также устойчивое состояние, 
находится в прямой зависимости от её связно-
сти. Некоторые представления о связности сме-
си можно получить по её внешнему виду, осо-
бенно при измерении осадки конуса. Если из-
мерение осадки конуса смеси сопровождается 
отслаиванием крупного заполнителя, вытека-
нием раствора или полным падением конуса, 
следовательно, эта смесь является неустойчи-
вой, малосвязной и непригодной для подводно-
го бетонирования. Такая визуальная оценка по-
зволяет определить непригодные для подвод-
ного бетонирования смеси. Таким образом, не-
обходимо установить показатель связности и 
его допустимые пределы. 

При определении пригодности бетонных 
смесей для подводного бетонирования как в 
лабораторных условиях, так и в строительстве в 
качестве характеристики связности принята 
величина относительного водоотделения ∆В.  

Установлена зависимость между связностью 
бетонной смеси и её водоотделением при оди-
наковой осадке конуса (табл. 2). Исследования 
смесей позволили сделать вывод, что величину 
относительного водоотделения бетонных сме-
сей для подводного бетонирования способом 
ВПТ необходимо устанавливать лабораторным 
путем. Обычно величина ∆В должна находить-
ся в пределах от 0,01 до 0,03. 

Таблица  2  
Технологические характеристики подводного бетона (способ ВПТ) 

Характеристика смеси Состав по массе,  
Ц : П : Щ ОK, см В/Ц Ц, кг/м3 ∆В 

Характеристика удобоукладываемости  
смеси 

1 : 3,01 : 2,38 18 0,66 320 0,05 Расслаивается на бойке, конус  
рассыпается 

1 : 2,68 : 2,56 19 0,64 345 0,03 Заклинивается в трубе диаметром  
d = 15 см, быстрая потеря подвижности

1 : 2,72 : 2,24 18 0,62 345 0,02 Хорошее прохождение трубы. Проч-
ность образцов, отформованных под 
водой, составила 85 % прочности об-
разцов стандартного изготовления 

1:2,72:2,22 19 0,60 350 0,02 Легко проходит по трубам. Сохраняет 
подвижность до 14…16 см до 1,5 ч. 
Прочность образцов, залитых под во-
дой, составила 80 % прочности стан-

дартных образцов 
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Исследования смесей, имеющих относи-
тельное водоотделение меньше установленной 
оптимальной величины, показали, что нет не-
обходимости в значительном его снижении. 
Нужно отметить, что связные смеси с незначи-
тельным водоотделением имеют весьма малый 
коэффициент К, то есть так же быстро теряют 
свою подвижность, как и смеси с высоким во-
доотделением. При высоком водоотделении 
потеря подвижности происходит вследствие 
расслоения смеси и быстрого ее уплотнения.  

Для производства работ способом восходя-
щего раствора (ВР) применяются следующие 
материалы: камень, цемент, песок и вода. Ка-
мень, используемый для подводного бетониро-
вания, может быть любых пород, рваный или в 
виде валунов. Камни имеют размеры от 15 до 
35 см и не содержат примесей щебня. Покры-
тый водорослями камень после его высыхания 
следует промыть водой с применением прово-
лочных щеток. 

Для приготовления раствора используют 
чистый песок, примесь глинистых частиц не 
должна превышать 3 %. При бетонировании 
способом восходящего раствора крупность и 
гранулометрический состав песка имеют боль-
шое значение, т.к. этими параметрами опреде-
ляются связность и подвижность раствора, не-
обходимые для плотного заполнения пустот 
каменной наброски [4].  

Вид цемента и его активность для приготов-
ления раствора выбираются в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к бетону, и 
определяются условиями службы сооружения. 
Следует отметить, что существующие инструк-
ции не рекомендуют использовать для подвод-
ного бетонирования цемент, время начала схва-
тывания которого менее 2 ч [4]. 

Исследованиями установлено, что в подвод-
ных условиях время начала схватывания це-
ментного теста с В/Ц = 0,7…0,77 увеличивается 
до 6 ч, что позволяет рекомендовать обычный 

портландцемент М500 для бетонирования спо-
собом ВР. Растворы на основе такого цемента 
оказались наиболее связными и стабильными. 
Результаты экспериментов подтверждают, что 
нельзя ограничивать применение цементов для 
подводного бетонирования паспортными сро-
ками схватывания, определяемыми при В/Ц 
нормальной густоты. 

Раствор для подводного бетонирования спо-
собом ВР должен удовлетворять таким требо-
ваниям: обладать подвижностью; иметь высо-
кую связность; быть стабильным, т.е. способ-
ным сохранять продолжительное время свои 
начальные свойства. Последнее требование яв-
ляется особенно важным при транспортировке 
раствора по трубам. 

Выполненные эксперименты на растворах 
различных видов цемента с применением мест-
ных песков и различных вяжущих, позволили 
установить показатели для оценки пригодности 
раствора для подводного бетонирования: 

– по подвижности – раствор должен сво-
бодно вытекать из воронки объемом 1 л через 
цилиндрическую насадку диаметром 1 см; оп-
тимальному составу раствора соответствует 
скорость вытекания средней трети содержимо-
го прибора в течение 10 с или осадка по малому 
конусу Мк = 17…18 см; 

– по связности – относительное водоотде-
ление раствора как показатель связности за 
время отстаивания в сосуде 1 ч должно быть в 
пределах 3,0…4,0 %; 

– по прочности – предел прочности при 
сжатии образцов размером 7х7х7 см в  
7-суточном возрасте должен быть не менее  
11 МПа. 

Состав раствора изменялся в зависимости  
от вида и свойства применяемых цементов  
(табл. 3). 

Таблица  3  
Основные характеристики растворов для способа ВР 

Свойства раствора Состав раствора1 Расход материалов, кг/м3 

Rсж , МПа в возрасте, сут 

Вид цемента 

по массе В/Ц Ц П В 

ОК2, см ∆В, см 
7 28 

Портланд-
цемент 

1:1,7 0,70 600 1020 420 17,8 0,025 10,0…12,0 16,0…19,0 

Пуццолановый 1:1,8 0,70 600 1080 420 17,4 0,03 5,0…7,0 11,0…12,0 

Сульфато-
стойкий 

1:2,0 0,70 600 1200 420 17,4 0,03 9,0…11,0 14,0…16,0 

Примечания. 1. Средняя плотность раствора 2000…2100 кг/м3; 
                       2. Подвижность – осадка по малому конусу, см. 
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Вывод 

Результаты экспериментов показали, что 
использование обычного портландцемента удо-
влетворяет принятым требованиям. Растворы 
на его основе подвижные, связные и прочные. 
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УДК 624.044 

И. К. БАДАЛАХА (ДИИТ) 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ С РАЗДЕЛЬНЫМ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ЧИСТЫХ И ОБЪЕМНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ 

У статті запропоновано розділити загальну деформацію пружного середовища на дві незалежні скла- 
дові – чисту і об’ємну, які підкоряються різним фізичним залежностям і визначаються окремо. Дається порі-
вняльний аналіз отриманих результатів. 

В статье предложено разделить общую деформацию упругой среды на две независимые составляющие –  
чистую и объёмную, которые подчиняются различным физическим зависимостям и определяются раздель-
но. Даётся сравнительный анализ полученных результатов. 

In the article it is proposed to divide the overall deformation of elastic medium on two independent compo- 
nents – pure and voluminous ones, which are subjected to different physical relationships and determined separately. 
A comparative analysis of the results obtained is given. 

Исходные положения 

Работа относится к области исследований на-
пряженно-деформированного состояния упругих 
массивов значительных размеров, т.е. к так на-
зываемой классической теории упругости. 

При деформировании упругой среды наблю-
даются два явления: 

1) явление чистого изменения формы (или 
чистой деформации), не сопровождаемое изме-
нением объема; 

2) явление объемного деформирования, вы-
званное изменением объема из-за изменения 
плотности среды. 

В соответствии с этим полный тензор дефор-
маций делится на два независимых тензора,  
определяемые самостоятельно: тензор чистого 
формоизменения и тензор объемного деформи-
рования. Соответствующие компоненты пере-
мещений также будем определять раздельно с 
последующим их алгебраическим суммировани-
ем [1, 2]. 

Начнем с рассмотрения чистого формоизме-
нения. 

Можно показать, что вектор смещений от 
чистого формоизменения должен удовлетворять 
условию: 

div
c c cc U V W

x y z
∂ ∂ ∂

= + + =
∂ ∂ ∂

 F  

 0c c c
x y z= ε + ε + ε = , (1) 

где: cU ; cV ; cW  и c
xε ; c

yε ; c
zε  – соответственно 

компоненты перемещений и относительные ли-
нейные деформации. 

Теория деформаций выделяет, кроме линей-
ных и угловых, еще три компоненты деформа-

ции, определяющие углы поворотов диагоналей 
сторон элементарного «кубика»: 

 

0;

0;

0.

c c

x

c c

y

c c

z

V W
z y

W U
x z

U V
y x

⎫∂ ∂
ω = − = ⎪∂ ∂ ⎪

⎪∂ ∂ ⎪ω = − = ⎬
∂ ∂ ⎪

⎪∂ ∂
ω = − = ⎪

∂ ∂ ⎪⎭

 (2) 

Эти деформации, как отмечается в [3], само-
стоятельного значения не имеют и на напря-
женно-деформированное состояние не влияют. 

В связи с этим, логично предположить, что 
чистое формоизменение не сопровождается 
поворотом диагоналей сторон элемента, т.е.: 

 0x y zω = ω = ω = . (3) 

Следствием такого предположения оказыва-
ется полная зависимость смещений чистого 
формоизменения от некоторого потенциала  f: 

 

;

;

,

c c

c c

c c

fU k
x
fV k
y
fW k
z

⎫∂
= − ⎪∂ ⎪

∂ ⎪= − ⎬
∂ ⎪

⎪∂
= − ⎪

∂ ⎭

 (4) 

т.к. только в этом случае возможно выполнение 
условия (3). В формулах (4) ck  – коэффициент 
пропорциональности. 

Анализируя имеющиеся решения теории уп-
ругости, можно убедиться, что в них первый ин-
вариант напряженного состояния упругой среды, 

154154



полностью характеризующий ее напряженное 
состояние, представляет гармоническую функ-
цию, обладающую, как известно, свойством по-
тенциала. Поэтому очевидным является приня-
тие в качестве потенциала чистого формоизме-
нения функции: 

 ( ) 1
1 1
3 3x y zf J= σ = σ + σ + σ = , (5) 

представляющей среднее давление в любой 
точке массива. В дальнейшем будем называть 
ее функцией давления или просто давлением. 

Исходя из вышесказанного, полный вектор 
смещения любой точки среды от чистого фор-
моизменения будет: 

 grad ,
c ck= − σF  (6) 

где коэффициент ck  (м4/Н) принимает вполне 
определенное значение: это коэффициент чис-
того формоизменения, физико-механическая 
константа среды, ее смысл – смещение точек 
среды от единичного градиента давления. 

Выражение (6) представляет физическую 
зависимость для чистого формоизменения, по 
которой смещение любой точки упругого мас-
сива линейно зависит от градиента давлений. 

Таким образом, компоненты смещения то-
чек от чистого формоизменения и соответст-
вующий тензор деформаций являются следст-
вием действия градиентов давления, они не со-
провождаются изменением плотности среды и 
интегрально зависят от напряженного состоя-
ния всего массива. 

Рассмотрим теперь деформирование от из-
менения плотности среды (объемное ее дефор-
мирование). 

Исходя из обобщенного закона Гука, объ-
емную относительную деформацию в любой 
точке среды можно записать в виде: 

 ( )0 0 0 1 1
01 2x y z

J J
E E

Θ = ε + ε + ε = − ν = , (7) 

где J1 – значение первого инварианта напря-
женного состояния в конкретной точке. 

Учитывая, что давление в любой точке мас-
сива мы приняли ранее равным трети первого 
инварианта напряженного состояния, объемная 
относительная деформация будет равна: 

 0 0 0 01
0 0

3
x y z

J k
E E

σ
Θ = ε + ε + ε = = = σ , (8) 

где 0k  (м2/Н) – коэффициент объёмного де-
формирования, физико-механическая константа 

среды, ее смысл: объемная относительная де-
формация от единичного давления в точке. 

Выражение (8) представляет физическую 
зависимость для объемной деформации. 

Переход от объемной относительной де-
формации к компонентам линейных относи-
тельных деформаций осуществляется по прин-
ципу: линейная относительная деформация от 
изменения объема, совпадающая с направлени-
ем внешней нагрузки, равна по величине объ-
емной относительной деформации, а две другие 
линейные деформации при этом равны нулю: 

 
0 0

0 0

;

0.
i

j k

k ⎫ε = Θ = σ ⎪
⎬

ε = ε = ⎪⎭
 (9) 

Перемещения точек среды от объёмного де-
формирования также совпадают с направлени-
ем внешней нагрузки и определяются соответ-
ствующим интегрированием:  

 
0 0 .k di c= σ +∫F  (10) 

Очевидно, что углы поворота диагоналей 
сторон элементарного «кубика» от объёмного 
деформирования не будут равными нулю, как 
при чистом формоизменении, а по величине 
они будут совпадать с соответствующими уг-
ловыми деформациями:  

 

.

0

0

0;

;

.

i j k

j ki

k ij

F
k

F
j

⎫
⎪ω = γ =
⎪
⎪∂

ω = γ = ⎬∂ ⎪
⎪∂

ω = γ = ⎪
∂ ⎭

 (11) 

Таким образом, порядок решения конкрет-
ной задачи по определению напряженно-дефор-
мированного состояния упругого массива сво-
дится к выполнению следующих операций. 

1. Задаются граничные условия для функ-
ции давления, по которым она определяется 
сама. 

2. Определяются перемещения чистого 
формоизменения и (при необходимости) тензор 
относительных деформаций. 

3. Определяются относительные объем-
ные деформации в массиве, а по ним – соответ-
ствующие линейные относительные деформа-
ции. 

4. Определяются перемещения в среде от 
объемного ее деформирования, а по ним (при 
необходимости) – соответствующие повороты 
диагоналей сторон элементов и угловые де-
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формации. 
5. Полные компоненты перемещений то-

чек упругой среды определяются суммирова-
нием перемещений от чистого и объемного де-
формирования: 

 

0

0

0

;

;

.

c

c

c

U U U

V V V

W W W

⎫= +
⎪⎪= + ⎬
⎪= + ⎪⎭

 (12) 

При этом очевидно, что компоненты напря-
женного состояния в массиве в отдельности не 
оказывают влияния на его деформированное 
состояние, поэтому их определение не является 
обязательным. 

Задачи, решенные предлагаемым методом 

І. Упругое полупространство 

а) пространственное деформирование 

Задача 1. На поверхности полупространства 
действует направленная под любым углом к 
нему сосредоточенная сила Р (рис. 1). 

x

yР

z  
Рис. 1 

Задача 2. На поверхности действует направленная 
по нормали к нему нагрузка Р, равномерно рас-
пределенная по линии конечной длины (рис. 2).  

b

b
Р

x

z

y

 
Рис. 2 

Задача 3. На поверхности действует направлен-
ная по нормали к нему нагрузка р, равномерно 
распределенная по площади прямоугольника 
(рис. 3).  

2b2а
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y

 
Рис. 3 

b) плоское деформирование 

Задача 4. Нагрузка Р равномерной интенсивности  
распределена вдоль бесконечной линии на по-
верхности (рис. 4). 

Р

x

z

y

 
Рис. 4 

Задача 5. Нагрузка р равномерной интенсивности 
распределена по полосе конечной ширины и 
бесконечной длины. 

2а

p x

z  
Рис. 5 

Решения задач 1 – 5 получены соответст-
вующим интегрированием частного случая за-
дачи 1, когда нагрузка действует по нормали к 
поверхности полупространства. 

ІІ. Упругий массив прямоугольного  
поперечного сечения бесконечной длины 

Плоское деформирование 

Задача 6. Нагрузка Р равномерной интенсивности  
распределена вдоль бесконечной линии на по-
верхности (рис. 6).  

z

x
Р

2
h

 
Рис. 6 

Задача 7. Нагрузка р равномерной интенсивности  
распределена по полосе конечной ширины и 
бесконечной длины. (рис. 7).  

z

xр

2
h

2а

 
Рис. 7 

Задачи 6 и 7 решены для трех случаев на 
контакте: 

1) контакт допускает только вертикальные 
перемещения; 

2) контакт допускает только горизонталь-
ные перемещения; 

3) контакт допускает частично горизон-
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тальные и вертикальные перемещения. 

ІІІ. Упругий бесконечно простирающийся 
массив ограниченной толщины 

Плоское деформирование 

Задача 8. Нагрузка Р равномерной интенсивности 
распределена вдоль бесконечной линии на по-
верхности (рис. 8).  

z
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Рис. 8 

Задача 9. Нагрузка р равномерной интенсивности  
распределена по полосе постоянной ширины и 
бесконечной длины. (рис. 9).  
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Рис. 9 

Решения задач 8 и 9 получены предельным пе-
реходом из задач 6 и 7 соответственно путем рас-
ширения l  от −∞  до +∞ . 

ІV. Упругое бесконечное пространство 

Задача 10. Нагрузка Р сосредоточена внутри бес-
конечного пространства. (рис. 10). 

Р

z  
Рис. 10 

Решение этой задачи получаем из задачи 1 
путем элементарного сложения двух полупро-
странств и продления координаты z до – ∞. Для 
упрощения записей следует воспользоваться 
частным случаем, когда сила Р направлена по 
нормали к поверхности. 

Сравнительный анализ решений 

Для сравнения и анализа получаемых ре-
зультатов возьмем два решения одной и той же 
задачи, когда на поверхности полупространства 
действует по нормали к нему сосредоточенная 

сила Р: известное решение Буссинеска (13) и 
полученное решение (14). 

Решение Буссинеска  
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Полученное решение (см. выражения (14)) 

В результате их детального анализа прихо-
дим к следующим выводам. 

1. В решении Буссинеска, как и во всех 
задачах теории упругости, напряженное со-
стояние в изотропной среде зависит от дефор-
мативной характеристики v (коэффициента Пу-
ассона), т.е. для любой среды с отличным v –  
свое решение. В предлагаемых решениях в изо-
тропной среде напряженное состояние не зави-
сит от деформативных характеристик. 

2. В решении Буссинеска не выполняется 
третий закон механики. Чтобы в этом убедить-
ся, мысленно вырежем часть полупространства 
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вместе c силой Р любой замкнутой поверхно-
стью, а действие отброшенной части заменим 
множеством сил qi, сосредоточенных на малых 
площадках (рис. 11). Реактивная сила R, урав-
новешивающая внешнюю силу Р, должна быть 
равнодействующей сил qi. Но равнодействую-
щую имеет только та система сил, линии дейст-
вия которых пересекаются в одной точке. 
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Рис. 11 

В решении Буссинеска силы qi не пересека-
ются в одной точке, поэтому они не имеют рав-
нодействующей.  

В предлагаемом решении силы qi пересека-
ются в точке приложения силы Р. 

3. В решении Буссинеска имеется разрыв 
сплошности: горизонтальные перемещения по-
верхности UR (рис. 12) направлены к точке 
приложения сжимающей силы и от нее – при 
растягивающей силе. 

R
Р

UR

UR

 
Рис. 12 

Если распространить решение Буссинеска 
на действие любой распределенной нагрузки 
(например, равномерное распределение по пло-
щади круга [4]), то разрыв в центре сохранится 
(рис. 13). 
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z

UR
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Рис. 13 

В предлагаемом решении горизонтальные 
перемещения поверхности вообще отсутству-
ют. 

4. Если к напряженному состоянию по-
дойти с позиции потенциала, то функцией дав-
ления в решении  Буссинеска будет: 

( ) 3 3
1 1 2
3 2 3 2x y z

Р z Р z
R R

− ν
σ = σ + σ + σ = − =

π π
 

 ( )
3

2 1
3 2

Р z
R

+ ν
=

π
. (15)  

Первый член в (15) представляет потенциал 
поля от сосредоточенной силы Р, а второй – от 
силы 

 1
3

v P−
− , (16) 

приложенной в той же точке, но в противопо-
ложном направлении, поэтому источником по-
тенциала в действительности является гораздо 
меньшая сила. 

В предлагаемом решении это исключается. 
5. В известных решениях теории упруго-

сти, для которых логичной является взаимная 
связь, т.е. возможен предельный переход от 
одного к другому, такая взаимосвязь не всегда 
существует.  

Пример. Напряженное состояние полупро-
странства, вся поверхность которого нагружена 
равномерно распределенной нагрузкой р, эле-
ментарно определяется с использованием су-
ществующих физических зависимостей: 

 
( ) ( )
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11 1 .
3 3 1
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p p
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ν ⎫σ = σ = σ = ⎪−ν ⎪
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⎪−ν ⎭

 (17) 

Если функцию давления определить путем 
двойного предельного интегрирования решения 
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Буссинеска, то получим: 

   ( )2 1
3

v pσ = +  ;z pσ =  1 2 ,
2x y p+ ν

σ = σ =  (18) 

т.е. приходим к различному результату. 
В предлагаемом решении этот вопрос отпа-

дает, там предельное интегрирование всех ком-
понентов напряжений в отдельности и функции 
давления дает: 

;x y z pσ = σ = σ =  ( )1 ;
3 x y z pσ = σ + σ + σ =  

 0хy yz zxτ = τ = τ = . (19) 

Выводы 

Исходя из вышеизложенного, становится 
очевидным, что источником перечисленных 
выше недостатков решений задач современной 
теории упругости является неточное отражение 
деформирования упругой среды в принятых 
физических зависимостях. Наблюдаемые при 
деформировании два явления подчиняются 
различным физическим зависимостям, которые 
невозможно отразить одной обобщенной фено-
менологической зависимостью, поэтому их 
раздельное определение становится реально-
стью. При этом следует особо отметить, что 
предлагаемые физические зависимости (6) и (9) 
являются линейными, что ни в коем случае не 
противоречит закону Гука в его начальном тол-
ковании. 

Применение предлагаемого подхода к ре-
шению задач теории упругости дает следующие 

преимущества перед существующим: 
1. В получаемых решениях устраняется 

ряд принципиальных недостатков, имеющихся 
в существующих решениях и связанных с на-
рушением законов механики. 

2. Процесс решения задач и получаемые 
результаты более просты. 

3. Значительно расширяется круг задач, 
решаемых аналитически. В частности, для ор-
тотропных по физико-механическим характе-
ристикам сред задачи решаются так же просто, 
как и для изотропных. 
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УДК 624.954 

Д. О. БАННІКОВ (ДІІТ) 

ЧАСТКОВІ ТЕОРЕТИЧНІ ЗАДАЧІ РОБОТИ РЕБЕР ЖОРСТКОСТІ  
В ЄМНІСНИХ КОНСТРУКЦІЯХ 

У статті розглянуто дві спеціальні теоретичні задачі стосовно роботи ребер жорсткості в сталевих ємніс-
них конструкціях для сипучих матеріалів. Перша задача присвячена визначенню ступеня сумісності роботи 
обшивки споруди із ребром, друга – оптимізації зовнішньої форми ребра. Обидві задачі мають важливе 
практичне значення, оскільки всі існуючі конструктивні схеми сталевих ємнісних споруд передбачають ви-
користання підсилюючих ребер жорсткості. 

В статье рассмотрены две частные теоретические задачи относительно работы ребер жесткости в сталь-
ных емкостных конструкциях для сыпучих материалов. Первая задача посвящена определению степени со-
вместности работы обшивки сооружения с ребром, вторая – оптимизации внешней формы ребра. Обе задачи 
имеют важное практическое значение, поскольку все существующие конструктивные схемы стальных емко-
стных сооружений предусматривают использование подкрепляющих ребер жесткости. 

In the paper two special theoretical problems as for working of stiffening ribs in steel capacity structures for 
granular materials are presented. The first problem is devoted to determination of degree of joint work of the wall 
together with the rib; the second one – to optimization of external shape of the rib. Both the problems have impor-
tant practical meaning because all the existing constructive schemes of steel capacity structures foresee the usage of 
stiffening ribs. 

1. Конструктивні схеми 
сталевих ємнісних споруд 

Сталеві ємнісні споруди, призначені для 
зберігання різноманітних сипучих матеріалів, 
використовуються дуже широко в багатьох га-
лузях промисловості, сільського господарства, 
транспортній сфері. Їх розповсюдженість обу-
мовлена надзвичайною різноманітністю та кі-
лькістю сипучих матеріалів, які є як початко-
вою сировиною, так і кінцевою продукцією до-
сить значної кількості технологічних процесів. 

Незважаючи на подібне різноманіття, в 
конструктивному відношенні сталеві ємності 
традиційно виконуються за достатньо типовою 
конструктивною схемою [1 – 4]. Вона являє 
собою просторову оболонку із сталевих листів 
відносно невеликою товщини (4…16 мм), яка 
формує зовнішню форму споруди (рис. 1) Для 
можливості сприйняття технологічного наван-
таження від тиску сипучого матеріалу, що збе-
рігається, оболонка підсилюється ребрами жор-
сткості, які додатково сприяють підвищенню 
жорсткості споруди. В свою чергу, ребра здебі-
льшого виконуються зі стандартних прокатних 
профілів – кутників, швелерів, таврів та двута-
врів. За значних навантажень ребра виконують 
зварними, переважно, таврового та двотаврово-
го перерізів. Їх з’єднання із обшивкою також 
виконують за допомогою зварювання. 

Проте, як свідчить накопичений досвід бу-
дівництва та експлуатації сталевих ємнісних 

споруд, подібна конструктивна схема має низку 
недоліків, починаючи зі значної нерівномірнос-
ті напружено-деформованого стану конструкції 
і закінчуючи невисокою технологічністю її ви-
готовлення та низькою ремонтопридатністю. 
Результатом цього нерідко виявляються різно-
манітні відмови та аварійні ситуації, які суттєво 
підвищують рівень експлуатаційних витрат  
[5 – 7]. При цьому фахівці однозначно вказують 
на необхідність вдосконалення як методів роз-
рахунку ребер жорсткості, так і їх конструкції, 
адже саме вони виявляються найнапруженішим 
елементом конструкції [8]. 

Вітчизняними фахівцями ряду проектних 
організацій були запропоновані різноманітні 
покращені конструктивні схеми. Вони передба-
чають, наприклад, використання розривних ре-
бер жорсткості або їх непарне розташування. 
Однак їх ефективність, як свідчать результати 
комп’ютерного моделювання, залишається не-
високою [9, 10]. 

В закордонній практиці для силосних стале-
вих ємностей було запропоновано дещо іншу 
конструктивну схему із використанням гофро-
ваних листів (рис. 2). Вона не передбачає під-
кріплюючих ребер жорсткості і дозволяє уник-
нути низки недоліків, притаманних існуючій 
конструктивній схемі. Проте така конструктив-
на схема може використовуватись лише за не-
великих навантажень. Для бункерних ємностей, 
в яких зберігаються здебільшого важкі сипучі 
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матеріали із щільністю понад 1 т/м3, вона вияв-
ляється непридатною. 

  

  
Рис. 1. Сталеві ємнісні конструкції 
традиційної конструктивної схеми 

 

 
Рис. 2. Сталеві силосні ємності 

із гофрованих листів 

Зважаючи на це, автором була розроблена і 
запатентована більш досконала панельна конс-
труктивна схема [11, 12]. Вона передбачає у 
своєму складі внутрішній плоский та зовнішній 
гофрований сталеві листи, а також контурні 
обв’язкові елементи (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Конструктивна схема панелі: 

1 – футерувальний шар; 2 – внутрішній лист; 
3 – обв’язувальний елемент; 

4 – зовнішній профільований лист 

Її ефективність, як свідчать результати 
комп’ютерного моделювання [13, 14], вища ніж 
традиційної схеми. Така схема має низку конс-
труктивних і технологічних переваг та може 
бути використана для ємностей будь-якого  
типу. 
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2. Розрахунок ребер жорсткості 

В усіх наведених вище конструктивних схе-
мах сталевих ємнісних споруд для сипучих ма-
теріалів одним з основних конструктивних 
елементів є ребра жорсткості. Вони можуть ма-
ти різну зовнішню форму та розташовуватись із 
різним кроком по висоті, однак саме вони ви-
значають напружено-деформований стан конс-
трукції в цілому. Тому від їх якісного та точно-
го розрахунку залежить матеріаломісткість, 
надійність та довговічність самої споруди. 

Між тим, існуючі методики підбору перері-
зу ребер жорсткості засновані на використанні 
плоских розрахункових схем. Ребро жорсткості 
розглядається при цьому як окрема балка, що 
вимагає використання при розрахунку деяких 
припущень. Одним з ключових питань при 
цьому є ступень сумісності роботи обшивки з 
ребром жорсткості. Відповідно до існуючих 
рекомендацій, вона має дорівнювати величині 
30 товщин обшивки [3, 4], хоча в більш ранніх 
виданнях рекомендувалась величина 60 товщин 
[1]. Відповідне теоретичне обґрунтування авто-
рами не наводиться, отже виникає питання що-
до дійсної роботи цього конструктивного вузла. 

При використанні ребер замкненого профі-
лю ключовим питанням є вибір їх форми. Його 
дослідженню присвячені досить відомі роботи 
[15 – 17], однак по відношенню до ємнісних 
конструкцій це питання залишається відкри-
тим. 

Автором були розглянуті ці дві ключові за-
дачі, які, незважаючи на відносну простоту, 
мають важливе практичне значення. Вони оби-
дві представлені в даній публікації, оскільки 
мають відношення до одного виду конструкцій. 

3. Визначення ступеня сумісності роботи  
обшивки з ребром жорсткості 

Дана задача формулюється наступним чи-
ном. Нехай є пластина товщиною t, підкріплена 
ребром жорсткості (для конкретності на рис 4 
представлено таврове ребро). При прикладенні 
навантаження до її внутрішньої поверхні плас-
тина разом із ребром жорсткості вигинається, 
причому частина пластини працює сумісно із 
ребром жорсткості. Таким чином, виникає пи-
тання, яка саме частина пластини виявляється 
при цьому задіяною. Конструктивно цю части-
ну прийнято визначати у кількості товщин пла-
стини k ⋅ t, де k – і є ця частина. 

Для визначення параметру k була викорис-
тана наступна методика. Його величина може 
бути знайдена, якщо відомо положення нейтра-

льної осі OZ при згині ребра разом із частиною 
пластини. Вона поділяє поперечний переріз 
сформованої таким чином балки (на рис. 4 по-
казано більш темним кольором) в загальному 
випадку на дві частини – ліву стиснуту і праву 
розтягнуту. Відстані до крайніх волокон цих 
частин визначаться відповідно, як c1 і c2. 

 
Рис. 4. Сумісна робота пластини 

із ребром жорсткості 

Координата центра ваги c1 може бути обчи-
слена за виразом: 
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де всі умовні позначення розмірів наведені за 
рис. 4. 

З цього виразу можна отримати вираз для 
визначення параметру k: 

1
2 3

1

(0,5 )
0,5

h s h t ck
t c t
⋅ ⋅ ⋅ + −

= +
⋅ − ⋅

 

 1
2 3

1

(0,5 ) .
0,5

b d d h t c
t c t

⋅ ⋅ ⋅ + + +
+

⋅ − ⋅
 (2) 

В цьому виразі залишається одна невідома 
величина – відстань до центру ваги c1. Її можна 
визначити, знаючи рівень напружень в точках А 
і В перерізу – σА та σВ. Саме їх комбінація ви-
значить величину параметру k. 

В свою чергу, напруження σА та σВ можна 
знайти, використавши чисельні розрахунки за 
допомогою одного з досить поширених сучас-
них методів будівельної механіки – методу скі-
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нченних елементів. Його практична реалізація 
проводилась на базі проектно-обчислювального 
комплексу SCAD for Windows [18, 19]. 

Побудована скінченно-елементна модель 
являла собою пластину, підкріплену ребрами 
жорсткості (рис. 5). По двох вертикальних гра-
нях були поставлені шарнірно-нерухомі умови 
обпирання. В якості навантаження приймалось 
рівномірне розподілене по всій внутрішній 
площині пластини навантаження одиничного 
значення. 

 
Рис. 5. Розрахункова модель пластини, 

підкріпленої ребром жорсткості 

Основна складність при визначені напру-
жень в точках А і В полягала в тому, що вони 
містили в собі як згинальну складову, причому 
у двох площинах, так і складову від розтягу. 
Для обчислення ж параметру k потрібна тільки 
згинальна складова в площині розташування 
ребра жорсткості. Тому був використаний на-
ступний підхід. 

В точках А і В відповідно до розрахунків ви-
значались згинальні моменти MA і MB. Далі в 
кожній з цих точок відповідно до виразів (3) і 
(4) визначалась складова від згину в площині 
розташування ребра жорсткості lin

yM  за вира-
зом (5): 

 
2 2

2 2( ) lin lin
x x y

w wM D M M
x y

∂ ∂
= − ⋅ + µ ⋅ = +µ ⋅

∂ ∂
; (3) 

 
2 2

2 2( ) lin lin
y y x

w wM D M M
y x

∂ ∂
= − ⋅ + µ ⋅ = +µ ⋅

∂ ∂
; (4) 

 21
x ylin

x
M M

M
−µ ⋅

=
−µ

. (5) 

де µ – коефіцієнт Пуассона. 
Знайдені таким чином величини моментів 

відповідають тільки згину в площині ребра жо-
рсткості для точок А і В, відповідно lin

АxM  і 
lin
ВxM . 
Далі, розглядаючи згин умовної балки, 

утвореної ребром жорсткості з частиною обши-
вки, можна записати вирази для визначення в 
точках А і В напружень за виразами (6) і (7), 
відповідно: 

 1

lin
Ax

A
z

M c
I

σ = ⋅ ; (6) 

 2

lin
Bx

B
z

M c
I

σ = ⋅ , (7) 

де Іz – момент інерції умовної балки. 
Враховуючи, що 1 2c c c+ = , з виразів (6) і 

(7) можна отримати вираз для визначення від-
стані 1c  у вигляді: 

 1

lin
A Bx

lin lin
A Bx B Ax

Mc c
M M
σ ⋅

= ⋅
σ ⋅ + σ ⋅

. (8) 

Підставляючи знайдену таким чином від-
стань c1 у вираз (2), отримаємо шукане значен-
ня параметру k, який у фізичному відношенні 
вказує на кількість товщин обшивки, які беруть 
участь у згині в площині ребра жорсткості ра-
зом з цим ребром. 

Змінюючи в ході чисельних розрахунків 
крок розташування ребер жорсткості і товщину 
пластинки за незмінних геометричних парамет-
рів ребра жорсткості, умов закріплення і вели-
чини прикладеного навантаження, були визна-
чені величини параметру k, представлені в  
табл. 1. 

Таблиця  1  

Отримані значення параметру k 

Крок ребер 
жорсткості, см 

 

80 120 150 
0,4 21 41 55 
0,6 40 68 90 
0,8 58 95 123 
1,0 76 121 154 
1,2 90 145 183 
1,4 110 166 212 

 
Товщина 
обшивки, 

см 

1,6 122 190 238 
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Відмітимо, що вказані параметри варіюва-
лись у діапазонах, які найбільш часто викорис-
товуються в практиці проектування ємнісних 
конструкцій. Значення параметру k визначались 
для середньої частини оребреної пластини, де 
при шарнірному обпиранні виникають найбі-
льші згинальні моменти. 

Для випадку співвідношення параметрів, 
виділеному у табл. 1 більш темним кольором, в 
ході експериментальних досліджень [20] були 
отримані значення в діапазоні 109…119, що 
досить добре узгоджується із теоретичними 
результатами, отриманими вище. 

Таким чином, слід вважати, що мінімальне 
значення параметру k = 30, рекомендоване дію-
чою методикою проектування ємнісних споруд 
за невеликої товщини стінки ємності виявля-
ється таким, що не іде у запас міцності. Причо-
му перебільшення складає майже 1,5 рази. Це є 
досить небезпечним фактором, який може при-
зводити до виникнення аварійних ситуацій. 

Зазначимо також, що представлений підхід 
може бути використаний для проведення ана-
логічних розрахунків і для ребер жорсткості 
іншої симетричної форми. 

4. Оптимізація форми ребра жорсткості 

Дана задача формулюється наступним чи-
ном. Нехай є пластина товщиною t, підкріплена 
ребром жорсткості замкненого профілю (для 
конкретності на рис. 6 представлено ребро у 
вигляді трапеції). При прикладенні наванта-
ження до її внутрішньої поверхні пластина ра-
зом із ребром жорсткості вигинається. При 
цьому пластина розглядається як конструктив-
но незмінний елемент, тому на остаточний ре-
зультат її неврахування ніяким чином не позна-
читься. 

 
Рис. 6. Ребро жорсткості у вигляді трапеції 

Фізично задача формулюється у вигляді 
відшукання таких розмірів окремих елементів 
ребра жорсткості, за яких площа його попереч-
ного перерізу, а значить і маса всього ребра, 
були б мінімальні за умови сталої величини 
згинального моменту інерції поперечного пере-
різу ребра в площині дії навантаження. Товщи-
на ребра при цьому є постійною величиною, що 
фізично відповідає випадку, коли ребро вигото-
вляється, наприклад, штампуванням з плоского 
листа. Обмеження щодо згинального моменту 
інерції прийнято, оскільки саме згинальні зу-
силля є в багатьох випадках визначальними з 
точки зору несучої спроможності конструкції в 
цілому. 

Математично задача може бути сформульо-
вана наступним чином. Спочатку знайдемо ве-
личину відстані до центру ваги поперечного 
перерізу Xc, яка визначається виразом: 

 
2
1 1 2

1 2

( ) sin
2c

l l lX
l l

+ ⋅ ⋅ α
=

⋅ +
, (9) 

де прийняті позначення геометричних розмірів 
окремих частин поперечного перерізу ребра 
відповідають рис. 6. 

Далі може бути знайдений центральний мо-
мент інерції, який у розглянутому випадку од-
ночасно буде і головним, за виразом: 

 
3 2 4 2

0 1 1

0

2 sin 3 sin
3zc

A t l t lI
A

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ α − ⋅ ⋅ ⋅ α
=

⋅
, (10) 

де A0 – умовна площа, яка визначається відно-
шенням площі А поперечного перерізу до тов-
щини її елементів за виразом 0 /A A t= . 

Тепер відшукаємо спеціальні рішення за 
умов, якщо незмінною є довжина верхньої та 
нижньої граней ребра l1 або кут їх нахилу α. Ці 
два критерії визначать форму поперечного пе-
рерізу ребра жорсткості. 

В першому випадку математична умова бу-
де мати вигляд виразу (11): 

 
1

0zcI
l

∂
=

∂
. (11) 

Знайдене рішення буде мати вигляд виразів 
(12) і (13): 

 1 2
Al

t
=

⋅
; (12) 

 2 0l = . (13) 

Фізично ці вирази означають, що довжина 
вертикальної частини трапецеїдального ребра 
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жорсткості має дорівнювати нулю. Тобто за 
своєю геометричною формою ребро стає виро-
дженим і приймає форму трикутника. Згідно із 
сформульованою задачею при цьому згиналь-
ний момент інерції такого перерізу буде мак-
симальний при фіксованій площі. 

У другому випадку математична умова буде 
мати вигляд виразу (14): 

 0
(sin )

zcI∂
=

∂ α
. (14) 

Відповідно до цієї умови можна отримати 
два рішення. Перше буде мати вигляд виразів 
(15) і (16): 

 1
2
3

Al
t
⋅

=
⋅

; (15) 

 2 3
Al

t
= −

⋅
. (16) 

Таке рішення не має фізичного змісту, оскі-
льки довжина бокової сторони ребра жорсткос-
ті не може бути від’ємною величиною. 

Друге рішення визначиться виразом: 

 0α = . (17) 

Воно виявляється виродженим і також не 
має фізичного змісту. Таким чином, найбільш 
раціональним відповідно до умов сформульо-
ваної задачі слід визнати ребро жорсткості з 
трикутною геометричною формою поперечного 
перерізу. 

Зазначимо також, що оскільки в якості вихі-
дних умов було прийнято сталу товщину еле-
ментів поперечного перерізу ребра жорсткості, 
то порівнявши вирази для визначення площі 
поперечного перерізу ребра (18) і його зовніш-
нього периметру (19), можна прийти до насту-
пного висновку: 

 1 22A l t l t= ⋅ ⋅ + ⋅ ; (18) 

 1 22P l l= ⋅ + . (19) 

Визначена вище оптимальна трикутна форма 
поперечного перерізу ребра жорсткості з точки 
зору згинальної міцності виявляється водночас 
оптимальною і з точки зору площі бокової по-
верхні. Така умова має неабияке практичне 
значення, оскільки виявляється досить важли-
вою при агресивному зовнішньому середовище, 
в якому передбачається експлуатація ємнісної 
конструкції. Адже площа поверхні, яка буде 
взаємодіяти з таким середовищем, виявляється 
найменш можливою. 

Зроблений висновок є справедливим тільки 
при постійній товщині ребра, тому більш доці-
льними є штамповані, а не зварні з різних лис-
тів ребра. 

5. Основні висновки 

Підсумовуючи отримані результати вирі-
шення двох теоретичних задач стосовно роботи 
підсилюючих ребер жорсткості в сталевих єм-
нісних конструкціях для зберігання сипучих 
матеріалів, автор прийшов до наступних висно-
вків. 

1. Проведення розрахунків ребер жорсткості 
згідно з діючими рекомендаціями може при-
зводити до помилок при врахуванні ступеню 
сумісності їх роботи разом із обшивкою конс-
трукції. Особливо це виявляється небезпечним 
за невеликої товщини обшивки – до 4 мм вклю-
чно. 

2. Для запобігання помилці такого роду ре-
комендується не включати обшивку в сумісну 
роботу з ребром жорсткості у випадку аналіти-
чного розрахунку. 

3. Для отримання більш точної картини на-
пружено-деформованого стану вузла з’єднання 
ребра жорсткості із обшивкою слід використо-
вувати методи комп’ютерного моделювання, 
зокрема метод скінченних елементів. 

4. Найбільш раціональною формою ребра 
жорсткості замкненого профілю є трикутна фо-
рма. Вона забезпечує найнижчу матеріаломіст-
кість. 

5. Ребра жорсткості замкненого профілю 
доцільно виготовляти таким способом (напри-
клад, штампуванням), щоб забезпечувалась од-
накова товщина всіх його елементів. При цьому 
таке ребро буде мати крім найнижчої матеріа-
ломісткості, ще й найнижчу площу бокової по-
верхні, яка контактує із зовнішнім середови-
щем. Це виявляється особливо важливим у ви-
падку агресивного середовища, в якому пра-
цюють багато ємнісних споруд промислових 
підприємств. 
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П. В. БЕЗДІТКО, А. В. КРАСНЮК, А. Д. МАЛИЙ, Н. П. БОЧАРОВА (ДІІТ) 

ПРОСТОРОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТВЕРДОТІЛЬНИХ ПРАВИЛЬНИХ 
МНОГОГРАННИКІВ (ТІЛ ПЛАТОНА) В СИСТЕМІ AutoCAD 

В статті викладено технологію моделювання правильних многогранників методами комп’ютерної графі-
ки. Показано, що для створення твердотільних моделей правильних многогранників найдоцільніше користу-
ватися методом екструзії (видавлювання). 

В статье изложена технология моделирования правильных многогранников методами компьютерной 
графики. Показано, что для создания твердотельных моделей правильных многогранников наиболее целесо-
образно пользоваться методом экструзии (выдавливания). 

This article describes the technology of modeling regular polyhedra by graphic methods. The authors came to 
the conclusion that in order to create solid models of regular polyhedra the method of extrusion is best to use. 

Вступ 

Многогранники, як найпростіші просторові 
форми в живій та неживій природі, а також в 
технічній творчості, супроводжують людину 
протягом всього життя. Ми спостерігаємо бага-
то прикладів неповторного поєднання многог-
ранних форм, які викликають художні вражен-
ня. Тому, мабуть, так широко використовують-
ся вони в архітектурі. Але креслення многог-
ранних форм, виконані методами інженерної 
графіки, не завжди і не всіма легко сприйма-
ються, тому архітектори дуже часто виготов-
ляють просторові моделі цих форм з паперу або 
інших матеріалів [1, 2]. Та якщо ці форми 
більш-менш складні, то виготовлення навіть 
однієї моделі займає досить багато часу. За сві-
дченням М. Веннінджера [1], виготовлення та-
кої моделі вимагає до 3…4 годин, на досить 
складну модель треба витратити 20…30 годин, 
а деякі моделі вимагають більше сотні годин на 
кожну. 

Мета цієї роботи – описати для архітекто-
рів та проектувальників найпростіші технології 
побудови многогранних форм методами 
комп’ютерної графіки. Почнемо це з правиль-
них многогранників, які в геометрії називають 
тілами Платона. 

Відомо, що правильним називають многог-
ранник, у якого всі многогранні кути при вер-
шинах рівні, а отже, рівні всі плоскі кути кож-
ної грані та всі двогранні кути при кожному 
ребрі. В тривимірному просторі таких многог-
ранників п’ять: 

- правильний чотиригранник (тетраедр), всі 
чотири грані якого – рівносторонні трикутники; 

- правильний шестигранник (гексаедр або 
куб), всі грані якого – квадрати; 

- правильний восьмигранник (октаедр), у 
якого всі грані – рівносторонні трикутники; 

- правильний дванадцятигранник (додека-
едр), всі його грані – правильні п’ятикутники; 

- правильний двадцятигранник – (ікосаедр), 
у нього всі грані – рівносторонні трикутники. 

В такій послідовності і розглянемо техноло-
гії побудови їх просторових моделей в системі 
AutoCAD. 

Тетраедр 

Для побудови його просторової моделі, на-
приклад з паперу, достатньо побудувати розго-
ртку поверхні многогранника. А для цього тре-
ба задати або довжину ребра грані, або радіус 
кола, в яке треба вписати правильний трикут-
ник. 

Тоді для визначення довжини ребра можна 
скористатися формулою (1) [3]: 

 a = cR,  (1) 

де  а – ребро грані; 
с – коефіцієнт співвідношення довжини ре-

бра та радіуса описаного кола для відповідного 
центрального кута; 

R – радіус описаного кола. 
Для рівностороннього трикутника  

с = 1,7321, а R = 0,5773а. 
Для побудови твердотільної моделі на 

комп’ютері треба ще визначити висоту тетра-
едра і так званий кут звуження, тобто кут нахи-
лу грані до напрямку висоти 

 β = 90º – α, (2) 

де  β – кут звуження; 
α – кут нахилу бічної грані до основи. 
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Нескладні розрахунки показують, що висота 
тетраедра 

 hт = 0,8173а,  (3) 

а кут звуження β = 19º30', або 19,5º. 
Послідовність операцій побудови моделі та-

ка. Оскільки будь-яку просторову модель кра-
ще розглядати як на фотографії, то побудуємо її 
відразу в ізометрії. Переходимо в 3М простір і 
спочатку проведемо в площині XY дві взаємно 
перпендикулярні прямі, як центрові лінії опи-
саного навколо основи многогранника кола. 
Центр Системи Координат Користувача розта-
шовуємо в точці перетину цих прямих. Потім за 
допомогою команди «Многокутник» (Polygon) 
з випадного або екранного меню будуємо рів-
носторонній вписаний трикутник, як основу 
тетраедра. Радіус кола визначаємо за форму-
лою (1).  

Після цього за допомогою команди «Вида-
вити» (Extrude) з панелі інструментів «Тіла» 
(Solids) будуємо власне тетраедр за такою по-
слідовністю: 

- вибираємо курсором об’єкт, який треба 
видавити, тобто тільки-но побудований трику-
тник; 

- на запит програми задаємо висоту видав-
лювання, обчислену за формулою (3); 

- на запит програми вводимо значення кута 
звуження. Оскільки всі бічні грані тетраедра 
нахилені до напрямку його висоти, то значення 
кута звуження вводимо як число додатне. 

В результаті маємо каркасну модель тетра-
едра (рис. 1а). Для більшої наочності можна 
розфарбувати її за Гуро (рис. 1б). 

 
Рис. 1. Тетраедр 

Гексаедр (куб) 

Про побудову просторової моделі гексаедра 
багато говорити немає потреби, адже в панелі 
інструментів AutoCAD «Тіла» є примітив 
«Ящик» (Box). Достатньо на запит програми 
ввести координати однієї точки нижньої основи 
та діагонально протилежної точки на верхній 
основі, і ми одержимо бажану модель (рис. 2). 

 
Рис. 2. Гексаедр 

Той же результат будемо мати, якщо на за-
пит програми введемо з клавіатури: «Куб» (К) 
та довжину ребра куба а. Крім того, гексаедр 
можна побудувати так, як ми будували тетра-
едр. Тобто можна в площині XY побудувати 
квадрат і видавити його на висоту а. 

Октаедр 

Просторову модель октаедра можна побу-
дувати, скориставшись технологією побудови 
тетраедра, беручи до уваги те, що цей многог-
ранник є комбінацією двох правильних чотири-
гранних пірамід, дзеркально розташованих по 
відношенню до основи. Отже, основою такої 
піраміди буде квадрат. У відповідності з фор-
мулою (1) радіус кола, описаного навколо ква-
драта [3] 

 R = a/c = 0,7071а. (4) 

До речі, радіус описаного навколо квадрата 
кола дорівнює половині його діагоналі та одно-
часно є і радіусом сфери, описаної навколо ок-
таедра, а отже, і висотою піраміди, або, в на-
шому випадку, висотою видавлювання: 

 hо = 0,7071a. (4) 

Виходячи з цього, визначаємо і кут звужен-
ня: β = 35,28º. 
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Рис. 3. Октаедр 

Далі будуємо піраміду так само, як будува-
ли тетраедр. Після цього, скориставшись ко-
мандою «3М дзеркало» з випадного меню «Ре-
дагування», будуємо дзеркальне відображення 
піраміди відносно її основи. Потім за допомо-
гою команди «Об’єднання» (Union) з панелі 
інструментів «Редагування тіл» об’єднуємо пі-
раміди і одержуємо каркас октаедра (рис. 3а ) 
та тоноване зображення моделі (рис. 3б). 

Додекаедр 

Серед тіл Платона мабуть найпривабливі-
шим є додекаедр. З ним конкурує хіба що іко-
саедр. Тож, мабуть, завдяки своїй декоративно-
сті він дуже часто використовується в архітек-
турі. 

Технологія його побудови дещо складніша 
від технології побудови октаедра, але в чомусь 
і подібна. Протилежні грані додекаедра парале-
льні між собою. Отже, якщо одну з них вважати 
нижньою його основою, то інша буде верх-
ньою. Тоді технологія побудови моделі буде 
дещо подібною до технології побудови октаед-
ра. 

Оскільки гранями додекаедра є правильні 
п’ятикутники, то [3] с = 1,1756 і у відповідності 
з формулою (1) визначаємо, що радіус описано-
го кола 

R = 0,8506a. 
Висота додекаедра дорівнює діаметру впи-

саної в нього сфери. Отже, якщо радіус такої 
сфери [2] дорівнює 1,114а, то відповідно hд =  
= 2,228а. 

Бічні грані додекаедра відхиляються від осі 
назовні, тож кут звужування при видавлюванні 
буде від’ємним: β = -26,43º. 

Отже, за аналогією з попереднім, будуємо в 
площині XY правильний п’ятикутник. Це нижня 
основа. На відстані Z = hд від неї будуємо такий 

самий, але повертаємо його навколо осі Z на 36º 
або на 180º, оскільки вершини додекаедра діа-
гонально протилежні. 

Після цього по черзі «видавлюємо» ці 
п’ятикутники, але при видавлюванні верхньої 
основи траєкторію задаємо з від’ємним знаком. 
Висота видавлювання основ може бути довіль-
ною, але не менш як 0,7h. В результаті одержу-
ємо моделі двох співвісних п’ятигранних зріза-
них пірамід, відображених каркасами. 

Тепер скористаємося кнопкою «Переріз» 
(Intersect) на панелі інструментів «Редагування 
тіл». Виберемо тільки-но одержані об’єкти і, 
натиснувши «Enter» або праву клавішу «миші», 
одержимо бажану модель в каркасному або то-
нованому вигляді (рис. 4).  

 
Рис. 4. Додекаедр 

Ікосаедр 

Ікосаедр завершує ряд правильних многог-
ранників (тіл Платона). Стародавня рукотворна 
модель його – гральна кісточка епохи Птоломе-
їв – була знайдена в Єгипті. А новіша – сплав 
алюмінію та марганцю, яка має квазікристаліч-
ну структуру з віссю п’ятого порядку, одержана 
в другій половині ХІХ століття. Ф. Клейн [4] 
обґрунтував математичне значення ікосаедра як 
об’єкта, з якого розходяться гілки математич-
них теорій: геометрія, теорія груп, теорія інва-
ріантів, диференціальні рівняння та теорія Га-
луа. Ікосаедр досить широко використовується 
в техніці та архітектурі. 

Технологія побудови його твердотільної 
моделі на комп’ютері поєднує в собі технології 
побудови октаедра та додекаедра. 

Ікосаедр можна умовно розділити на три ча-
стини [5]: середню – десятигранний призмато-
їд, основами якого є правильні пентагони, по-
вернуті один відносно другого на 36º, та дві 
правильні п’ятигранні піраміди, основами яких 
є відповідні основи призматоїда. 

Оскільки основами є правильні п’ятикут-
ники, то співвідношення ребра та радіуса опи-
саного кола залишається таким же, як і при по-
будові додекаедра, тобто R = 0,8506a. 
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Бічними гранями призматоїда є правильні 
трикутники. Тож нескладні розрахунки пока-
зують, що висота призматоїда 

hпр = 0,8523а. 

Тепер за аналогією з додекаедром побудує-
мо основи призматоїда, а потім видавимо їх 
назустріч один одному, тобто напрям траєкторії 
для нижньої основи буде додатним, а для верх-
ньої – від’ємним. Висота видавлювання має 
бути більшою за висоту призматоїда. 

Після цього, як і для додекаедра, скористає-
мося командою «Переріз» і одержимо модель 
призматоїда (рис. 5). 

 
Рис. 5. Призматоїд 

Далі побудуємо вершинні піраміди. Оскіль-
ки їхні основи співпадають з основами призма-
тоїда, то для зручності і більшої наочності про-
цесу подальших побудов, шар, на якому ми по-
будували призматоїд, краще вимкнути, а піра-
міди побудувати в іншому шарі. 

Спочатку побудуємо піраміду на верхній 
основі призматоїда. Для цього на рівні верхньої 
основи побудуємо той же п’ятикутник. Він бу-
де розташований так, як і п’ятикутник нижньої 
основи призматоїда. Поки що ми не звертаємо 
на це уваги і будуємо піраміду. Задавши ко-
манду «Видавити» на запит програми вводимо 
висоту видавлювання, рівну висоті піраміди 

hпір = 0,3864а, 

а кут звужування β = 63,5º. 
Після цього за допомогою команди «3М 

операції, 3М дзеркало» випадної панелі «Реда-
гування» будуємо дзеркальне відображення 
піраміди відносно площини XY, розташованої 
на рівні середини висоти призматоїда, тобто  
Z = 0,1932a. Основа одержаної піраміди буде 
точно співпадати з нижньою основою призма-
тоїда. Тепер за допомогою команди «Поверну-
ти» панелі «Редагування» обертаємо верхню 
піраміду відносно осі Z на 36º, і її основа точно 
співпадає з верхньою основою призматоїда.  
В цьому ми впевнимось, ввімкнувши шар при-
зматоїда.  

За допомогою команди «Об’єднання» панелі 
«Редагування тіл» об’єднуємо всі три об’єкти. 
В результаті маємо модель ікосаедра в каркас-
ному та тонованому вигляді (рис. 6). 

Висновки 

В результаті виконаної роботи можна зро-
бити такі висновки: 

 - запропонована в статті технологія побу-
дови твердотільних моделей правильних мно-
гогранників методами комп’ютерної графіки 
авторам у відповідній літературі поки що не 
зустрічалась; 

 - для побудови твердотільних моделей пра-
вильних многогранників найдоцільніше вико-
ристовувати метод видавлювання (за винятком 
хіба що куба); 

 - завдяки можливостям AutoCAD моделі, в 
залежності від потреби, можна розмножувати 
закономірними масивами в необмеженій кіль-
кості; 

 - використовуючи команди редагування тіл 
(об’єднання, віднімання, переріз) можна ство-
рювати модифікації многогранників, що важ-
ливо в архітектурі; 

 - час, необхідний для побудови моделі іко-
саедра, найскладнішого з правильних многог-
ранників, не перевищує 10 хвилин. 

 
Рис. 6. Ікосаедр 
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ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ 
НАПОВНЕНОЇ ПОЛІМЕРНОЇ МАТРИЦІ ПЛАСТБЕТОНУ 

У статті викладено результати досліджень впливу технологічних факторів на властивості та експлуата-
ційні характеристики розроблюваних пластбетонів для ремонтно-відбудовних робіт.  

В статье изложены результаты исследований влияния технологических факторов на свойства и эксплуа-
тационные характеристики разрабатываемых пластбетонов для ремонтно-восстановительных работ. 

In the article the research results of influence of technological factors on properties and characteristics of the 
plastoconcretes under development for repair-reconstruction work are presented.  

Проблема забезпечення довговічності мате-
ріалів і конструкцій на сучасному етапі розвит-
ку технології бетону розглядається з техніко-
економічних позицій. Ефективність матеріалів і 
конструкцій, що експлуатуються в агресивних 
середовищах, визначається приведеними ви-
тратами на виготовлення конструкцій, зведення 
будівель і споруд, витратами на захист від ко-
розії, ремонт, а також втратами в народному 
господарстві від простоїв виробництва під час 
ремонту конструкцій. Висока техніко-еконо-
мічна ефективність бетонних і залізобетонних 
конструкцій значною мірою визначається їх-
ньою довговічністю при мінімальних витратах 
на їхнє утримування у процесі експлуатації.  

Під назвою «пластбетон» розуміється бетон, 
у якому в якості сполучних застосовують полі-
мери – малов’язкі термореактивні смоли, здатні 
при додаванні отверджуючих компонентів пе-
реходити у твердий неплавкий стан [1, 2]. По-
рівняно зі звичайними цементними бетонами, 
пластбетони і полімербетони відрізняються іс-
тотним збільшенням міцності на розтяг при 
згині (відношення міцності на розтяг при згині 
до міцності при стиску іноді досягає 1 : 2) і під-
вищеним зчепленням майже з усіма будівель-
ними матеріалами. При цьому найчастіше  
міцність при стиску стику зі старим бетоном 
вище міцності старого бетону. Полімербетони і 
пластбетони також характеризуються підвище-
ною стійкістю до стирання і впливу агресивних 
середовищ. Поверхня таких бетонів не запилю-
ється. Однак недолік полімербетонів полягає у 
вимиванні емульгатора при тривалому впливі 
води, у зв’язку з чим обмежується галузь засто-
сування матеріалу. Основною перешкодою ши-
рокого застосування пластбетонів є набрякання 
й усадка полімерів при позмінному зволоженні 

і висиханні, викликаючи розвиток внутрішніх 
напружень, тим самим знижуючи довговічність 
конструкцій з такого бетону.  

Пластбетони за своєю природою є високо-
міцними і стійкими матеріалами, властивості 
яких піддаються направленій зміні в широких 
межах. Високі показники статичної і динаміч-
ної міцності, зносостійкості і хімічного опору 
пластбетонів дозволяють широко використову-
вати їх при зведенні споруд, які експлуатують-
ся в умовах дії різноманітних агресивних сере-
довищ. 

Метою роботи є дослідження початкової 
стадії формування просторової структури полі-
мерної матриці, що є відповідальною за станов-
лення експлуатаційних властивостей пластбе-
тону та встановити особливості формування 
структури наповненої полімерної матриці. 

На властивості пластбетону на фурановій 
зв’язуючій речовині впливає цілий ряд техно-
логічних факторів, у тому числі вибір вихідних 
матеріалів. 

В якості полімерної зв’язуючої речовини 
використаний фурфурольно-ацетоновий моно-
мер ФА, що випускається на Миколаївському 
гідролізно-дріжджовому заводі, хімічний склад 
якого наступний: монофурфуриліденацетон – 
66...69 %; дифурфуриліденацетон – 23...25 %; 
полімерні продукти – 3...5 %; вода – 0,7...1,3 %; 
ацетон – до 1 %; фурфурол – до 1,3 %; золь-
ність 0,1...0,3 %. 

Щільність мономера ФА при 20 оС складає 
1,11...1,16 кг/дм3, рН знаходиться в межах 4,0; 
швидкість полімеризації з бензолсульфокисло-
тою при 170 оС – не більш 90 с; вміст вологи – 
не більш як 2 %; розчинність в ацетоні повна. 

Для модифікації полімерноі зв’язуючої ре-
човини використана кисла смолка – техноген-
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ний продукт Дніпропетровського коксохімічно-
го заводу, а також фуриловий спирт – побічний 
продукт виробництва фурфуролу.  

Утворення кислої смолки при ректифікації 
сирого бензолу відбувається під каталітичним 
впливом концентрованої сірчаної кислоти на 
реакцію полімеризації, що протікає між негра-
ничними і сірчистими сполуками. Кисла смолка 
робить на фуранові композиції пластифікуючу 
дію і знижує витрату мономера ФА. 

Хімічний склад кислої смолки наступний, 
мас. ч.: бензольні вуглеводні – 10…17,4; кисло-
тна частина – 20,4; вода після відстою – 
1,0…1,5; інше – полімери. Щільність кислої 
смолки 1,175 кг/дм3. 

В якості отверджувача фуранової зв’язуючої 
речовини використана бензолсульфокислота 
(БСК) С6Н5SО3Н, що представляє собою крис-
талічний продукт із відносною молекулярною 
масою 158,8. Хімічний склад БСК наступний, 
мас. ч.: моносульфокислота бензолу – 
98,4…98,6; вільна сірчана кислота – 1,2…1,4 %; 
бензол – не більш як 0,2 %. 

В якості тонкодисперсного наповнювача 
полімерної зв’язуючої речовини використані 
мелений цегельний бій, шлам гірничо-
збагачувальних комбінатів Криворізького гір-
ничорудного басейну з питомою поверхнею 
250…400 м2/кг, що містить SiO2 89…94 %, а 
також тонкодисперсний кремнезем, що пред-
ставляє собою білий порошок, одержуваний з 
фільтрових осадків Стаханівського заводу фе-
росплавів, ТУ 14-5-157-93. Істинна щільність 
кремнезему складає 2,2 кг/дм3, середня питома 
поверхня – 250…300 м2/кг. Для з’ясування 
впливу різних факторів на процеси структуроу-
творення наповненої полімерної матриці пласт-
бетону використаний портландцемент ПЦ  
II/Б-Ш-400 Краматорського цементного заводу 
і ПЦ I-400-Н ВАТ «Балцем». 

Процеси взаємодії в наповненій полімерній 
композиції з моменту готування розчину проті-
кають у такий спосіб. При введенні мономера 
ФА разом з кислою смолкою і фуриловим 
спиртом – ФАКФ – смола, що має глобулярну 
структуру, утворює локальні просторові струк-
тури (мікрогель) у присутності отверджувача. 
Внаслідок низької концентрації і малої віднос-
ної молекулярної маси (300...500) структура 
полімеру неоднорідна: присутні як глобули 
смоли й отверджувача, так і мікрогелі, причому 
в’язкість одержуваного розчину незначно відрі-
зняється від в’язкості води. При взаємодії полі-
мерного розчину з поверхнею часток цементу 
відбувається утворення рівноважного адсорб-

ційного шару смоли. Молекули, що знаходять-
ся в адсорбційному шарі, не беруть участі у ре-
акції отвердження, сприяючи посиленню галь-
муючої ролі гідратних оболонок, що екрану-
ють. Смола і продукти отвердження смоли 
внаслідок наявності полярних ОН-груп з висо-
кою енергією когезії і вивільнення додаткової 
їхньої кількості при розкритті фуранового кіль-
ця мають високу адгезійну здатність до різного 
роду поверхонь, у тому числі і до продуктів 
гідратації клінкерних мінералів [3]. Завдяки 
цьому отверджені продукти смоли, що оса-
джуються в капілярно-пористій системі розчи-
ну при відсмоктуванні води цементом, а також 
смола, що адсорбувалася на поверхні продуктів 
гідратації, надійно кольматують поровий прос-
тір і перешкоджають виникненню фільтрацій-
них потоків порової рідини. Утворення додат-
кових зв’язків у тверднучому полімерцемент-
ному розчині типу полімер - цементні частки і 
гідратні новоутворення, зв’язування розчинни-
ка в сітці мікрогелю, а також кольматація поро-
вого простору сприяють підвищенню седимен-
таційної стійкості розчину [4].  

При взаємодії молекул полімеру з твердим 
тілом поверхня його покривається тонким ша-
ром полімеру, що утримується адсорбційними 
силами. Джерелом цих сил є некомпенсовані 
зв’язки на поверхні цементу або в міжфазному 
шарі. Основою адсорбційних процесів є загаль-
ний закон, що виражається в мимовільному 
зменшенні запасу вільної енергії в системі. 
Прагнучи знизити свою поверхневу енергію і 
нейтралізувати електричний заряд, дисперсна 
частка цементу притягує до себе молекули по-
лімеру, що мають дипольну структуру. Під 
впливом силового поля, що створюється актив-
ними центрами на поверхні часток цементу, до 
яких притягуються диполі полімеру, знижуєть-
ся кінетична енергія його молекул, що усклад-
нює їх відрив від мінеральних часток. Оскільки 
активні центри відділені один від одного енер-
гетичними бар’єрами, то для переміщення мо-
лекул полімеру в силовому полі поверхні твер-
дих часток необхідний зовнішній тепловий або 
механічний вплив. Роз’єднані частки і флокули, 
знаходячись спочатку у зваженому стані, по-
ступово випадають у вигляді осаду, витісняючи 
полімер, шар якого над осадом тим товще, чим 
більше полімеру замішування понад оптималь-
ну кількість утримується в наповненому полі-
мерному тісті. 

Оскільки вміст мінеральної складової впли-
ває на властивості полімерної зв’язуючої речо-
вини, а, отже, і на властивості бетону, для ви-
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значення оптимального наповнення в першу 
чергу проведені дослідження міцності фурано-
вих безцементних композицій. Досліди прово-
дилися на зразках розміром 50х50х50 мм. Ана-
ліз отриманих результатів показав, що криві 
міцності фуранових композицій складаються з 
висхідної, екстремальної і спадної частин. Об-
ґрунтування ходу кривих можна представити у 
такий спосіб. Оскільки наповнена система 
складається з трьох структурних елементів – 
наповнювача, міжфазного шару і полімеру, у 
залежності від вмісту кожного з них визнача-
ються властивості полімерної зв’язуючої речо-
вини. 

Міжфазний шар є неоднорідним і не має чі-
тких границь. До його складу входять поверх-
невий шар наповнювача, що змінився під дією 
полімеру, адсорбційний шар полімеру і полі-
мер, який знаходиться в структурованому стані. 
Як установлено дослідженнями [5], міцність 
міжфазного шару вище міцності полімерної 
матриці. Це дозволяє зробити висновок, що при 
оптимальному наповненні полімерної компози-
ції відбувається підвищення значень міцнісних 
характеристик полімерної зв’язуючої речовини. 

Таким чином, у висхідній зоні полімеру не-
достатньо для повного змочування зерен напо-
внювача. Друга структурна зона – ділянка екст-
ремуму – відноситься до оптимального. Для 
цієї зони характерний стан, за якого найбільша 
кількість полімеру переведена в міжфазний 
шар. Суміші такого складу характеризуються 
високою легкоукладальністю і при отвердженні 
утворюють щільну структуру. Для третьої зони 
(спадна область) характерно зниження міцніс-
них показників за рахунок росту частки 
об’ємного полімеру. Суміші таких складів та-
кож мають задовільну легкоукладальність і піс-
ля отвердження утворюють міцну полімерну 
структуру, але відрізняються підвищеною де-
формативністю. Кінцеві значення міцності цієї 
структурної зони близькі до міцності 
зв’язуючих речовин на основі ненаповнених 
фуранових смол, оскільки наповнювача в сис-
темі так мало, що він не чинить впливу на влас-
тивості полімерної зв’язуючої речовини. 

Дослідженнями встановлено, що найбільш 
ефективно застосування кремнійвміщуючих 
відходів – шламів гірничо-збагачувальних ком-
бінатів у порівнянні з меленим цегельним боєм. 
Визначена оптимальна величина відношення 
«полімер – наповнювач», за якої міцність фура-
нових зв’язуючих речовин має максимальне 
значення, знаходиться в межах 0,6...0,7 залежно 
від питомої поверхні наповнювача. Ця законо-

мірність зберігається при використанні в якості 
полімерної зв’язуючої речовини фуранових 
композицій ФА (з невеликим відхиленням), 
ФАКС і ФАКФ. 

У зв’язку з тим, що монофурфуриліденаце-
тон, який міститься у фурфуролацетоновій 
зв’язуючій речовині, впливає на механізм полі-
мерутворення, протягом якого відбувається ре-
акція поліконденсації з виділенням води, що 
призводить до зниження показників фізико-
механічних властивостей полімербетону, вста-
новлена висока ефективність введення порт-
ландцементу до складу полімерної зв’язуючої 
речовини. При цьому експериментально вста-
новлено, що при полімеризації кількість вільної 
води складає близько 6 % від маси мономеру. 
Виходячи з цього, визначено оптимальний 
вміст портландцементу в полімерній зв’язуючій 
речовині, що складає 10...12 % від маси моно-
мера.  

Виконано дослідження міцнісних характе-
ристик наповненого полімерцементного каме-
ня; у дослідах використаний Краматорський 
портландцемент М400. Хід кривих зміни міц-
ності наповненого полімерцементного каменя 
принципово не змінився порівняно з наповне-
ною полімерною зв’язуючою речовиною, що 
підтверджує збереження закономірностей фор-
мування структури полімерцементної зв’язую-
чої речовини при введенні до її складу напов-
нювача з різною питомою поверхнею. Разом з 
тим, при введенні портландцементу до складу 
полімерної зв’язуючої речовини спостерігаєть-
ся збільшення міцності наповненої полімерної 
матриці в межах 16...18 %, що підтверджує до-
цільність використання цементу при приготу-
ванні пластбетонної суміші. Крім того, при 
проведенні мікроскопічних досліджень встано-
влено утворення упорядкованої просторової 
структури полімерцементного каменя, що хара-
ктеризується зменшенням пористості. У проце-
сі триваючої гідратації зерен цементу збільшу-
ється об’єм новоутворень, у зв’язку з чим по-
ступово зменшується об’єм капілярно-пористо-
го простору. Цей показник визначається порис-
тістю полімерної матриці. Результати визна-
чення пористості зразків модифікованої фура-
нової зв’язуючої речовини з різними наповню-
вачами методом ртутної порометрії представ-
лені у табл. 1. Значення інтегральної пористості 
свідчать про зменшення об’єму пор при вве-
денні в модифіковану полімерну зв’язуючу ре-
човину ФАКФ цементу і мікронаповнювача, 
причому ефект наповнення вище при введенні в 
якості наповнювача шламу ГЗК.  

173



Таблиця  1  

Структура пор наповненої полімерної  
матриці бетону 

Розподіл пор по радіусах, % Вид 
поліме-
рної 

матриці 
бетону 

Пи-
тома 
по-
рис-
тість, 
см3/м3 

>10-6 м 10-7 м 10-8 м <10-8 м

Об’єм 
від-
кри-
тих 
пор, 
% 

ФАКФ 0,032 5,8 8,1 69,4 19,7 7,71
ФАКФ
+ПГВФ

+Ц 

0,026 5,3 10,4 20,4 63,9 5,34

ФАКФ
+Ц+ 
шлам 
ГЗК 

0,025 5,1 9,8 17,7 67,4 5,23

 

Розподіл пор за розмірами показує, що на-
повнення фуранової зв’язуючої речовини при-
водить не тільки до зменшення загального 
об’єму пор, але також до зміни об’ємів пор ви-
значених розмірів. У зразках на чистій фурано-
вій зв’язуючій речовині ФАКФ є значний об’єм 
макропор радіусами 10-6…10-5 м і перехідних 
пор радіусами 10-8…10-7 м, що теоретично про-
никні для води, тобто служать шляхами фільт-
рації. При наповненні полімерної зв’язуючої 
речовини ФАКФ цементом і ПГВФ максимум 
пористості приходиться на пори радіусу  
7⋅10-8 м, а при наповненні зв’язуючої речовини 
цементом і шламом ГЗК – 2⋅10-8 м. У віці 28 діб 
макропори заростають продуктами отверджен-
ня смоли і гідратних новоутворень клінкерних 
мінералів. 

 

 

 

 

Висновки 

1. Доведено доцільність застосування в яко-
сті зв’язуючої речовини сополімерів – фурфу-
ролацетонового мономера ФА, фурилового 
спирту і кислої смолки, що забезпечує керуван-
ня властивостями полімерних композицій з 
підвищеними експлуатаційними характеристи-
ками, призначених для ремонтних робіт. 

2. Встановлено механізм структуроутворен-
ня наповненої полімерної матриці пластбетону, 
який полягає у формуванні міжфазного шару, 
що характеризується підвищеною міцністю по-
рівняно з ненаповненою полімерною матрицею, 
а також у зв’язуванні конденсаційної вологи 
введеним поглиначем. При цьому оптимальним 
поглиначем конденсаційної вологи в процесі 
полімеризації композиції на основі мономера 
ФА є портландцемент, кількість якого визнача-
ється вмістом полімерної зв’язуючої речовини з 
урахуванням виділення 0,5 моль води на 1 моль 
фурфуриліденацетону. 
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О. Л. ГЕРАСИМОВА (ПГАСА, Днепропетровск) 

РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ  
С УЧЕТОМ ФАКТОРОВ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

В статті розроблено комплексний критерій оцінки ефективності управління будівельними проектами, 
який передбачає вибір управлінського рішення на підставі статистичних даних реалізації проекту та серед-
нього ризику системи. 

В статье разработан комплексный критерий оценки эффективности системы управления строительными 
проектами. Он предполагает выбор управленческих решений на основании данных статистики реализации 
проекта и среднего риска системы. 

A complex criterion of estimation of efficiency of the management system by the construction projects is devel-
oped in the article. It assumes the choice of administrative decisions on the basis of data of project realization statis-
tics and a middle risk of the system.  

Введение 

В Китае существует образная интерпретация 
кризиса или переломного момента, которая 
отображается двумя иероглифами: верхний ие-
роглиф обозначает опасность, а нижний указы-
вает на скрытую благоприятную возможность 
[1]. В переводе с греческого слово «кризис» 
означает «время суда и выбора», «время пере-
хода» или «время принятия решения». Риск – 
решающий элемент любого кризиса, поэтому 
своевременное реагирование на его последст-
вия позволит многим компаниям по-новому 
взглянуть на старые проблемы отечественного 
строительного рынка. Финансовый кризис на-
рушил привычные схемы привлечения кредит-
ных средств, что при отсутствии должного фи-
нансирования и дефиците оборотных средств 
вынуждает девелоперов пересматривать систе-
му ценообразования. Снижение уровня рента-
бельности является катализатором банкротства 
для тех строительных компаний, которые при-
выкли продавать продукцию по завышенным 
ценам без учета возможных рисков.  

В инвестиционно-строительных проектах 
критерием эффективности каждого участника 
проекта могут быть прибыль или норма рента-
бельности, которая определяется как соотно-
шение сметной прибыли к сметной стоимости 
выполненных работ. Свободная (договорная) 
цена на строительную продукцию обеспечивает 
подрядчику возврат в полном объеме понесен-
ных затрат и надлежащую сумму прибыли, а 
инвестору (заказчику) позволяет определить 
величину инвестиций на строительство объек-
та. В расходной части проекта наибольшим по-
казателем являются затраты на строительство, 

т.е. непосредственную оплату строительных 
работ. Кроме этого, нужно учитывать расходы 
до начала строительства (расходы на разреши-
тельную документацию) и затраты на содержа-
ние девелоперского аппарата, на введение объ-
екта в эксплуатацию, его маркетинговое про-
движение. Самым ответственным моментом 
для девелопера является выбор генерального 
подрядчика с обязательным мониторингом его 
деятельности на базе выбранного критерия эф-
фективности. 

Постановка проблемы. Анализ последних 
исследований и публикаций 

Рассматривая возможность получения дохо-
да от реализации проекта, мы на самом деле 
сталкиваемся с проблемой определения неко-
торой случайной величины. Последняя стано-
вится известной, если известно ее распределе-
ние (плотность или функция распределения). 
Подавляющее большинство процессов, которые 
сознательно управляются человеком, стремятся 
к нормальному закону распределения случай-
ной переменной. Е. Вентцель и Л. Овчаров вы-
деляют нормальный закон распределения (за-
кон Гаусса), который «играет исключительно 
важную роль в теории вероятностей и занимает 
среди других законов особое положение»  
[1, с. 161]. В свою очередь, С. Воробьев и  
К. Балдин отмечают, что предпринимательские 
риски описываются равномерным распределе-
нием и его частным случаем – β -распределе-
нием [2]. Следует также отметить работы  
А. Марюты, в которых был рассмотрен инфор-
мационный показатель риска стабильности 
(или нестабильности) производственно-эконо-
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мической системы управления для текущего 
анализа с целью определения целесообразности 
стабилизации процесса, исходя из предположе-
ния, что закон распределения случайного эко-
номического показателя нормальный [3 – 5]. 
Однако в специализированной литературе по 
управлению проектами законы распределения 
анализируются поверхностно, без учета специ-
фики инвестиционного проектирования.  

Цель статьи 

В курсе теории вероятности доказано, что 
нормальное распределение обладает свойством 
устойчивости, что играет особенно важную 
роль в системах управления. Так или иначе, 
«концепция управления связана с решением 
двух сопряженных задач экономического раз-
вития: обеспечением его стабильности и повы-
шением эффективности на базе различных но-
вовведений» [6, с. 82]. Такой синтез порождает 
понятие «гибкости», т.е. приспособляемости 
системы, которое ориентировано на деятель-
ность системы управления, а не на сам объект 
управления. Поэтому целью статьи является 
создание и совершенствование критерия эф-
фективного управляющего механизма, способ-
ного обеспечить успешное функционирование 
системы в широком и заранее незаданном диа-
пазоне условий.  

Результаты 

Риск представляет собой весы, чаша кото-
рых может качнуться как в сторону успеха, так 
и в сторону неудачи, т.е. вероятностным собы-
тием, которое может произойти, а может и не 
произойти. Как указывает П. Джалота, мы час-
то бываем слишком большими оптимистами и 
просто не замечаем риски, желая, чтобы они не 
случались [7]. Такое отношение сразу же при-
водит к проблемам в проекте в случае материа-
лизации событий риска, что для долгосрочных 
инвестиционно-строительных проектов вполне 
вероятно. Поэтому управление рисками назы-
вают первой среди лучших практик управления 
проектами. 

Наиболее распространенным видом управ-
ленческой деятельности является принятие ре-
шений в условиях неполной информации, что 
сопряжено с неизбежным риском. Теория ста-
тистических решений представляет собой по-
иск оптимального поведения в условиях неоп-
ределенности (неточности информации). След-
ствием неопределенности является риск. Со-
временная концепция статистического решения 
считает поведение оптимальным, если оно ми-
нимизирует риск, т.е. математическое ожида-

ние убытков. Следовательно, общий критерий 
эффективности системы может быть построен 
на базе теории статистических решений.  

В качестве общего критерия системы можно 
принять средний риск системы, а функцию по-
терь принять как частный критерий ее эффек-
тивности (условную вероятность выполнения 
поставленной конечной задачи управления или 
математическое ожидание эффекта управле-
ния). При условии, что выходные параметры 
(планируемые показатели) идеальной системы 
Z z= , а выходные параметры данной системы 
(фактические показатели) Y y= , функцию эф-
фективности или выражение общего критерия 
эффективности системы можно записать в ви-
де: 

 ( )
( )

( )е г
,

, ; ;
z y

K р z y f z y t d
Ω

= θ Ω∫ , (1) 

где гр  – коэффициент готовности системы; 
( ),z уΩ  – область возможных значений вели-

чин Z и Y ( dΩ  – ее бесконечно малый эле-
мент); ( ),z уθ  – частный критерий эффектив-
ности системы при условии, что в момент вре-
мени t выходной параметр идеальной системы 
принял значение Z z= , выходной параметр 
системы Y y= ; ( ); ;f z y t  – плотность вероят-
ности системы случайных величин ( , )Z Y  в мо-
мент t . 

В случае, если система управления является 
одномерной, критерий эффективности системы 
(функция эффективности) имеет выражение [8]: 

 ( ) ( )2 2
, у zz у e e−α − −αεθ = , (2) 

где α  – параметр, выбираемый из условий за-
дачи; у zε = −  – ошибка системы. 

Возможны различные законы распределе-
ния, обычно рассматриваются наиболее типич-
ные: 

– равномерное распределение; 
– нормальное распределение (закон Гаусса); 
– показательное; 
– распределение Бернулли (биноминальный 

закон); 
– распределение Пуассона. 
Функция случайной величины характеризу-

ет степень организации производственно-эко-
номической системы. Если деятельность явля-
ется регулируемой, ей будет соответствовать 
нормальный закон распределения. В случае ес-
ли процесс является неуправляемым или пол-
ностью нестабильным, то ему будет соответст-
вовать равномерный закон распределения веро-
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ятностей. Например, количество несчастных 
случаев предполагают распределенными по 
закону Пуассона, а длительность безотказной 
работы прибора подчинена показательному за-
кону распределения. 

Нормальный закон распределения в управ-
лении проектами наиболее распространен:  
достаточно вспомнить «S»-образную кривую 
графического отчета о затратах [9]. Формула 
нормального распределения значения случай-
ной величины х имеет вид: 

 

2

2
( )

21( )
2

x

x

x m

x

f x e
−

−
σ=

σ π
, (3) 

где ( )f x  – вероятность принятия случайной 
величиной значения x ; xm  – математическое 
ожидание (или среднее значение случайной 
величины x ; xσ  – среднее квадратичное от-
клонение. 

В случае, если ошибка системы имеет нор-
мальное распределение с плотностью вероятно-
сти в момент времени t, формула (3) примет 
следующий вид: 

 ( )
[ ]22
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m t
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t

ε
ε

− ε−
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ε

ε =
πσ

. (4) 

На основании формулы (1) найдем выраже-
ние общего критерия эффективности для сис-
темы управления 
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Вычислив этот интеграл, получим 
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Чтобы определить по формуле (6) числовые 
значения общего критерия эффективности для 
момента времени t, необходимо найти матема-
тическое ожидание ( )m tε  и среднее квадратич-
ное отклонение ошибки ( )tεσ  для этого момен-
та с помощью методов статистической динами-
ки. 

Таким образом, в бизнесе наиболее вероят-
ным положительным исходом является тот, ко-
торый имеет наименьшую доходность. Концеп-
туальная закономерность, связывающая доход-
ность и вероятность успеха, отображает тот 
факт, что увеличение доходности обязательно 
сопровождается уменьшением вероятности ус-
пеха. Основным требованием, предъявляемым к 

выбранному решению, является его Парето-
оптимальность, однако в работе [3] отмечается, 
что известные способы формализации количест-
венного обоснования решения по нескольким 
критериям еще до конца не определены. Оконча-
тельный выбор решения зависит, прежде всего, 
от руководителя проекта, который на основании 
статистических данных должен всестороннее 
оценить преимущества и недостатки всех видов 
решений и на этой основе выбрать лучшее.  

Рассмотренные способы объединения част-
ных критериев в единый общий критерий эф-
фективности системы показывают, что конеч-
ный результат управления зависит не от одной 
какой-либо частной характеристики – точности, 
надежности, эффективности действия отдель-
ных элементов системы, а от их комбинации. 
Поэтому при создании эффективных систем 
управления важно получить наилучшую сово-
купность всех частных характеристик, т.е. по-
лучить наилучшее значение общего критерия 
эффективности. 

БИБИЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Вентцель, Е. С. Теория вероятностей и ее инже-

нерные приложения [Текст] / Е. С. Вентцель,  
Л. А. Овчаров. – М.: Наука, 1988. – 480 с. 

2. Воробьев, С. Н. Управление рисками в пред-
принимательстве [Текст] / С. Н. Воробьев,  
К. В. Балдин. – М.: Изд.-торг. корп. «Дашков и 
Кº», 2005. – 772 с.  

3. Марюта, А. Н. Эффективность многокритериа-
льных задач экономики [Текст] : монографія / 
А. Н. Марюта, И. В. Новицкий. – Д.: Наука и 
образование, 2005. – 217 с. 

4. Елисеева, О. К. Диагностика и управление  
производственно-экономическими системами 
[Текст] / О. К. Елисеева, А. Н. Марюта,  
В. Н. Узунов. – Д.: Наука и образование, 2004. – 
191 с. 

5. Марюта, А. Н. Статистические методы и модели 
в экономике [Текст] / А. Н. Марюта, Н. Е. Бой-
цун. – Д.: Пороги, 2002. – 384 с. 

6. Вилкас, Э. Й. Решения: теория, информация, 
моделирование [Текст] / Э. Й. Вилкас,  
Е. З. Майминас. – М.: Радио и связь, 1981. –  
328 с. 

7. Джалота, П. Управление программным проек-
том на практике [Текст] / П. Джалота; пер. с 
англ. – М.: Лори, 2005. – 223 с. 

8. Росин, М. Ф. Статистическая динамика и теория 
эффективности систем управления [Текст] /  
М. Ф. Росин, В. С. Булыгин – М.: Машиностро-
ение, 1981. – 312 с. 

9. Словник-довідник з питань управління проек-
тами [Текст] / С. Д. Бушуєв, Українська асоціа-
ція управління проектами. – К.: Вид. дім «Де-
ловая Украина», 2001. – 640 с.  

 
Поступила в редколлегию 20.03.2009. 

177



УДК 666.672.69.025 

М. В. ДРАПАЛЮК (Восточноукраинский национальный университет  
им. Владимира Даля, Луганск) 

ТЕХНОЛОГИЯ БЕТОНА ПОЛУСУХОГО ФОРМОВАНИЯ  
ДЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

У статті представлено основні положення технології напівсухого формування залізобетонних виробів гі-
дротехнічного призначення. Напівсухе формування модифікованих бетонних сумішей дає можливість від-
мовитися від теплової обробки виробів за рахунок розвитку активаційного ефекту й термосного витриму-
вання протягом 75 хв. 

В статье представлены основные положения технологии полусухого формования железобетонных изде-
лий гидротехнического назначения. Полусухое формование модифицированных бетонных смесей дает воз-
можность отказаться от тепловой обработки изделий за счет развития активационного эффекта и термосного 
выдерживания в течение 75 мин. 

In the paper main points of technology of semi-dry forming of the ferroconcrete articles of hydraulic engineering 
purposes are presented. The semi-dry forming of the modified concrete mixes enables to avoid the heat treatment of 
articles due to the activation effect development and the thermos soaking during 75 min. 

Производство высокопрочных железобе-
тонных изделий гидротехнического назначения 
связано, в первую очередь, с максимальным 
использованием вяжущего потенциала цемента, 
обусловливаемого степенью модифицирования 
цементной системы, предусматривающей от-
сутствие избытка воды затворения, а также во-
влеченного воздуха. 

Модифицирование структуры бетонной 
смеси в процессе ее приготовления и формова-
ния изделий обеспечивает интенсивный рост 
прочности бетона в начальный период тверде-
ния, сокращение продолжительности тепловой 
обработки или исключение ее, возможность 
немедленной распалубки, повышение водоне-
проницаемости, морозостойкости, агрессивной 
стойкости и долговечности конструкций. 

Для достижения поставленной цели исполь-
зован способ полусухого формования, сущ-
ность которого заключается в том, что полу-
сухую бетонную смесь уплотняют в форме или 
опалубке и после этого насыщают минимально 
необходимым количеством воды. Расход ком-
понентов подбирают таким образом, чтобы 
обеспечить минимальную пустотность и сни-
зить количество воды при насыщении смеси. 
Предложенный способ устраняет зависимость 
удобоукладываемости бетонной смеси от водо-
потребности песка и сроков схватывания це-
мента, а потому позволяет эффективно исполь-
зовать мелкие пески. При применении полусу-
хих бетонных смесей возможно получить плот-
ные бетоны классов В 30…40 при относительно 

низких по сравнению с обычным бетоном рас-
ходах цемента.  

Прочность и водостойкость сухоотформо-
ванного бетона определяли на образцах-цилин-
драх. Образцы испытывали в сухом и водона-
сыщенном состоянии. Результаты эксперимен-
тов представлены в табл. 1. 

Таблица  1  

Влияние модифицированного наполнителя  
на прочность и водостойкость бетона  

полусухого формования 

Расход, кг/м3 Rсж образца, МПа 
це-
мент 

напол-
нитель 

сухого водона-
сыщенного 

Водо-
стой-
кость 

450 - 48,0 46,3 0,96 

405 - 43,2 40,7 0,94 

405 45 63,9 61,4 0,96 

360 45 52,1 50,0 0,96 
 

Таким образом, при полусухом формовании 
прочность бетона повышается на 25 % по срав-
нению с традиционной технологией, а при мо-
дифицировании цементной системы прочность 
повышается на 36…48 %. 

Водостойкость модифицированного бетона 
полусухого формирования не ниже водостой-
кости традиционного гидротехнического бето-
на. Это связано с тем, что неводостойкие мате-
риалы при взаимодействии образуют водостой-
кие низкоосновные гидросиликаты по реакции: 

 

178178



2 2 22 CaO Na O SiO 8 H Om m m+ ⋅ + =  
 2 2(2CaO SiO 6H O) 2NaOH.m= ⋅ ⋅ +  (1) 

Опыт строительства гидротехнических  
сооружений и исследования ученых [1 – 3] сви-
детельствуют о том, что в плотных бетонах 
проницаемость бетона определяется, главным 
образом, водоцементным отношением. При вы-
соких значениях В/Ц структура бетона характе-
ризуется крупными капиллярными порами и 
седиментационными пустотами под поверхно-
стью крупного заполнителя, что и является 
причиной высокой проницаемости таких бето-
нов. 

Модифицированный бетон полусухого 
формования характеризуется низкими значе-
ниями В/Ц, отсутствием крупных капилляров и 
седиментационных пустот, что обеспечивает их 
высокую непроницаемость.  

Для определения влияния степени модифи-
цирования цементной матрицы бетона на водо-
непроницаемость и водопоглощение испыты-
вали образцы-цилиндры диаметром и высотой 
15 см. Образцы готовили из смесей, имеющих 
наибольшую прочность и плотность. Различие 
заключалось в использовании песка с Мкр=2,5 
и Мкр=0,6. 

После термосного выдерживания в течение 
4…6 ч образцы твердели в нормальных услови-
ях 28 сут. Для ускорения фильтрации открытую 
поверхность образца вакуумировали при раз-
режении 0,1 МПа. Результаты определения во-
допоглощения и водонепроницаемости приве-
дены в табл. 2 и 3. 

Таблица  2  

Влияние состава бетона на структурные  
характеристики бетона полусухого формования 

Расход компонентов, 
кг/м3 

№№ 
со-
ста-
вов 

Ц П Щ 

Ку по-
лусухой 
смеси 

Водо-
погло-
щение, 
кг/м3 

28
бR , 

МПа

П,
%

1 300 975 1020 0,814 180 29,8 0,6
2 400 880 1070 0,844 150 53,8 0,7
3 500 775 1100 0,854 140 69,2 0,9
4 550 710 1120 0,854 135 79,3 1,4

 

Полученные данные обусловлены высокой 
плотностью бетона полусухого формования. 
При модифицировании цементной системы бе-
тона плотность возрастает на 11…16 % за счет 
образования дополнительного количества гид-
росиликатов кальция и кольматации ими пор и 
капилляров. Высокая плотность бетона полусу-

хого формования не позволяет проследить из-
менение проницаемости при расходах цемента 
выше 450 кг/м3. Это удалось сделать путем ва-
куумирования поверхности испытываемых об-
разцов. Сопоставление показателей водонепро-
ницаемости, определенной без вакуумирования 
и с вакуумированием, показывает повышение 
проницаемости вакуумированных образцов в 
1,5…2 раза, что подтверждает гипотезу о том, 
что при снижении давления толщина адсорбци-
онных слоев жидкости уменьшается, и эффек-
тивное сечение капилляров возрастает. 

Таблица  3  

Влияние состава бетона полусухого  
формования на водонепроницаемость и 

 водопоглощение 

W, МПа,  
определенная 

Водопоглощение,  
% 

№  
состава 
по  

табл. 2 без  
вакуу-
ма 

с вакуу-
мом 

по массе по  
объему 

1 0,1/0,7 -/0,3 7,2/3,5 19,1/8,5 

2 0,6/1,2 0,3/0,7 2,8/1,8 6,6/4,4 

3 1,2/>2 0,8/1,4 12,3/1,4 6,0/3,5 

4 >2 1,5/>2 1,7/1,1 4,6/2,9 
Примечание. Перед чертой – насыщение образцов во-

дой при формовании, после черты – жидким стеклом 
плотностью 1,15 кг/дм3 

 

Полученные результаты позволяют реко-
мендовать модифицированный бетон полусу-
хого формования для изготовления элементов 
гидротехнического назначения. 

По сравнению с радиальным прессованием 
полусухое формование позволяет сократить 
время перемешивания бетонной смеси с 2,5 до 
1,25 мин, сократить продолжительность уплот-
нения с 8 мин (время работы формующей го-
ловки) до 30 с (время работы виброплощадки). 

Выводы 

1. Полусухое формование модифицирован-
ных бетонных смесей дает возможность отка-
заться от тепловой обработки изделий за счет 
развития активационного эффекта и термосно-
го выдерживания в течение 75 мин. 

2. Разработанная технология полусухого 
формования модифицированных бетонных 
смесей позволяет использовать мелкие пески с 
одновременным снижением расхода цемента до 
20 %. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЗВАРНИХ  
СУЦІЛЬНОСТІНЧАТИХ ПРОГОНОВИХ БУДОВ  
ЗАЛІЗНИЧНИХ МОСТІВ  

У роботі досліджуються досвід експлуатації та методи збільшення надійності та довговічності металевих 
прогонових будов із суцільною стінкою. 

В работе исследуются опыт эксплуатации и методы увеличения надежности и долговечности металличе-
ских пролетных строений со сплошной стенкой. 

In the work the operating experience and methods of increasing the reliability and durability of steel bridges are 
investigated. 

Головними конструктивними елементами 
суцільностінчастих зварних прогонових будов є 
балки двотаврового перерізу, які об’єднуються 
між собою системою в’язей. Вони працюють в 
складних умовах перемінного навантаження від 
рухомого складу, вітру, зміни температури  
та ін. У відповідності з нормативами проектний 
термін служби прогонових будов мостів скла-
дає 100 років [1]. Розрахунок їхніх несучих еле-
ментів на втому здійснюється, виходячи з обме-
женої границі витривалості на базі 2·106 циклів 
перемін навантаження. При цьому береться до 
уваги, що одному циклу навантаження прого-
нової будови відповідає проїзд одного ешелону. 
Проте, тріщини від утомленості зароджуються 
невдовзі після початку експлуатації. До утво-
рення тріщин достатніх розмірів, щоб їх можна 
було виявити, проходить від чотирьох до семи 
років. В деяких випадках (на дільницях зі 
значною вантажонапруженістю) вони спостері-
гаються через 1…3 роки роботи будови і в 
таких елементах і зварних з’єднаннях, в яких їх 
не очікували і не розраховували на втому. За 
такими типовими проектами прогонові будови 
залізничних мостів виготовляються і тепер. Це 
викликає занепокоєність і потребує звернути 
серйозну увагу на проблему їхньої працездат-
ності. Важливим тут є встановлення причин пе-
редчасного зародження тріщин втоми і розроб-
ка надійних і економічно доцільних заходів з 
забезпечення  довговічності прогонової будови 
протягом усього нормативного терміну екс-
плуатації, а можливо і довше. Вирішенню цієї 
проблеми і присвячена дана робота. 

 
 

Причини передчасного зародження тріщин 
втоми 

Апріорі можна сказати, що у зварних 
металоконструкціях, які розраховуються на 
втому і відповідають вимогам нормативної 
документації з якості, передчасне зародження 
тріщин втоми пов’язане з їх конструктивними 
недоліками. Це стосується і прогонових будов 
залізничних мостів. З найбільш розповсюд-
жених слід відзначити тріщини в зварних 
з’єднаннях вертикальних ребер жорсткості з 
поясами (Т4) і горизонтальними ребрами (Т6, 
Т11), стінках головних балок в місцях обриван-
ня вертикальних ребер жорсткості (Т9, Т10), 
зоні сплавлення верхнього поясного шва (Т13) 
у створі вертикальних ребер (рис. 1) [2]. Якщо 
пошкодження елементів в’язей мало впливають 
на працездатність прогонової будови, то цього 
не можна сказати про втомні тріщини, які 
розвиваються в стінках головних балок. Вони є 
дуже небезпечними. 

Джерелом зародження тріщин втоми слугу-
ють місцеві додаткові напруження в елементах 
прогонової будови та їх вібрація, які виникають 
через значну ексцентричність передачі наванта-
ження від рейкової колії на головні балки. 
Частота вібрації і рівні додаткових напружень 
визначаються швидкістю поїзда та добротністю 
(кількісна характеристика резонансних власти-
востей коливальної системи) вузла. Високо-
частотна складова напруження від вібрації 
елементів накладається на вторинні низько-
частотні. Двочастотне, а в загальному випадку 
полічастотне, навантаження суттєво знижує ци-
клічну довговічність [3]. 
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Рис. 1. Місця зародження втомних тріщин 

(позначені літерою Т з цифрою) в елементах 
типових прогонових будов залізничних мостів 

проектування 60…70-х рр. (проекти № 541 і № 821) 

За часів проектування прогонових будов за-
лізничних мостів під керівництвом Є. О. Пато-
на (50-ті роки) було зроблено все можливе для 
того, щоб виключити появу додаткових напру-
жень і вібрації. Так, зовнішні листи верхніх 
поясів, на які обпираються мостові бруси, мали 
ширину 200 мм, в’язі розташовувались у рівні 
поясів, а вертикальні ребра жорсткості 
приварювались до верхнього поясу. Довговіч-
ність таких прогонових будов суттєво вища  
(в 15…20 разів) порівняно з сучасними, вигото-
вленими за типовими проектами. Створенню 
типових проектів передувало «удосконалення» 
прогонових будов залізничних мостів у  
1960…70-ті роки, основним напрямом якого 
було звільнення від зварних швів верхніх поя-
сів головних балок. Пов’язано це було з тим, 
що на зварні з’єднання і залишкові напруження 
безпідставно покладалась вся відповідальність 
за виникнення тріщин втоми. В результаті 
вертикальні ребра жорсткості стали сполуча-
тись з верхніми поясами головних балок через 
«сухарики», були перенесені прикріплення в’я-
зей з поясів на стінку і значно збільшена 
ширина поясів (до 420…620 мм). Ці заходи 
призвели до різкого зменшення довговічності 
прогонових будов. Так, за наявності зазору в 
приєднанні вертикальних ребер жорсткості до 
поясів (з досвіду він досягає 0,5…1,0 мм) 
проїзд кожного візка (навіть осі) рухомого 
складу викликає поворот пояса і вигин стінки з 
її площини на ділянці вирізу вертикальних 
ребер жорсткості, а на ділянці між ребрами 
жорсткості – згин стінки відсіку по всій її 
висоті. Вигин стінки між ребрами жорсткості 
спричиняє поворот нижнього пояса і сприяє 
виникненню коливань відсіку стінки. При 

певних швидкостях рухомого складу такі коли-
вання можуть бути резонансними. У випадку 
збільшення ширини верхніх поясів значно зро-
стає однобічність обпирання на них мостових 
брусів і, відповідно, ексцентричність передачі 
навантаження від рейкової колії на головні 
балки. При цьому пояси зазнають додаткових 
перемінних напружень від скручування, а вер-
хні ділянки стінки – від згину. Фасонки поздов-
жніх в’язей теж згинаються. Незважаючи на це, 
проектні організації продовжували заміну 
зварних швів на з’єднання за допомогою висо-
коміцних болтів. Вже в 60-тих роках з’явились 
перші болти в прогонових будовах. За їх допо-
могою прикріплялись поздовжні і поперечні 
в’язі до фасонок. Потім болтами стали прикріп-
лятись фасонки в’язей до головних балок.  
В останні часи з’єднання вертикальних ребер 
жорсткості зі стінками балок теж здійснюється 
за допомогою високоміцних болтів. Зварними 
залишились тільки стики листів головних балок 
і поясні шви. Всі інші з’єднання замінені на 
болтові. 

В той же час, досвід експлуатації показав, 
що заміна зварних з’єднань болтовими не 
гарантує виключення втомних руйнувань, 
оскільки залишається головне джерело їх 
виникнення – нецентрована передача наванта-
ження на головні балки та інші розглянуті вище 
причини. Крім того, порівняно із суцільно-
зварними, болтозварні прогонові будови значно 
ускладнили процес заводського виготовлення 
за рахунок введення нової технологічної опе-
рації – свердління отворів з використанням 
кондуктора і встановлення болтів. 

Конструктивні заходи попередження за-
родження тріщин втоми є найбільш радикаль-
ними і надійними. Дослідження напружено-
деформованого стану (НДС) конструктивних 
оформлень зварних вузлів (таких, що експлуа-
туються, та нових запропонованих) дозволило 
сформулювати вихідні положення створення 
суцільнозварних прогонових будов залізничних 
мостів нового типу, не схильних до зародження 
втомних тріщин [4]. Основним з них є об’єд-
нання головних балок на рівні верхніх поясів 
такою системою в’язей, які б покращили про-
сторову роботу прогонової будови за рахунок 
більш рівномірного розподілу зусиль між еле-
ментами, виключення в них додаткових напру-
жень і вібрації. Для цього запропонована заміна 
поздовжніх і поперечних в’язей кутового 
профілю відповідно листами-вставками і листо-
вими діафрагмами закритого чи відкритого 
типу. Важливе значення при цьому має спосіб 
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приварки елементів. Головне в тому, що листи-
вставки, діафрагми і ребра жорсткості прива-
рюються до верхніх поясів головних балок з 
повним проваром. Приварка вертикальних ре-
бер жорсткості та діафрагм до верхньої частини 
стінок головних балок на відстані 200 мм від 
поясів здійснюється теж з повним проваром. 
Запропоновані листи-вставки і діафрагми, утво-
рюючи спільно зі стінками головних балок 
жорсткі клітки, виключають взаємні перемі-
щення головних балок, підвищують жорсткість 
прогонової будови на згин в горизонтальному і 
вертикальному напрямках, а також на кру-
чення, сприяють рівномірному розподілу екс-
плуатаційних напружень. Це суттєво знижує 
місцеве кручення верхнього поясу і пов’язані з 
цим додаткові перемінні напруження в елемен-
тах прогонової будови. Все це призводить і до 
зниження вібрації елементів. Така конструкція 
достатньо технологічна у виготовленні. Натур-
ні випробування протягом декількох років 
запропонованої суцільнозварної прогонової бу-
дови моста на експериментальному кільці 
ВНДІЗТ показали її високу стійкість втомним 
руйнуванням. 

Подовження ресурсу прогонових будов, що 
експлуатуються, теж може забезпечуватись 
конструктивними заходами, які сприяють цен-
трованій передачі навантаження від рухомого 
складу на головні балки. Позитивний ефект 
дають спеціальні центратори, які приварю-
ються до верхніх поясів головних балок. Більш 
радикальним є використання мостового полот-
на на баласті або безбаластного мостового 
полотна (БМП). Що стосується конструктив-
ного оформлення зварних вузлів, то можуть 
бути використані оригінальні способи прикрі-
плення вертикальних ребер жорсткості до стін-
ки і поясу головної балки. Наприклад, з 
відсутнім вирізом у ребрі для пропуску пояс-
ного шва. Прикріплення ребра до стінки і поясу 
балки здійснюється неперервними кутовими 
швами з повним проваром.  

Підвищення опору втомі зварних з’єднань 
високочастотною механічною проковкою 

(ВМП) 

Загальновідомо, що опір втомі зварних 
з’єднань у вихідному стані нижчий порівняно з 
основним матеріалом. Чим вище міцність мате-
ріалу, тим ця різниця більша. Одним із шляхів 
підвищення циклічної довговічності з’єднань є 
додаткові обробки при виготовленні метало-
конструкцій. Дія деяких з них заснована на 
зменшенні концентрації напружень у зоні 

з’єднання (наприклад, механічна й електро-
дугова обробки швів), інших – на перерозподілі 
залишкових зварювальних напружень біля кон-
центраторів (наприклад, загальна і місцева 
термічна обробки, локальний нагрів, попереднє 
статичне перевантаження, поверхневий наклеп, 
вібраційна і вибухова обробки). 

В останні роки велика увага приділяється 
одному із найпривабливіших економічно та за 
можливістю реалізації на виробництві і в по-
льових умовах способу поверхневого пластич-
ного деформування металу зварного з’єднання 
в зонах концентраторів напружень, який вико-
ристовує енергію ультразвуку [5 – 7]. Це – 
ударна обробка поверхні металу високоміц-
ними стрижнями, механічні коливання яких 
збуджуються ультразвуковим (УЗ) генератором 
через п’єзокерамічний випромінювач (перетво-
рювач електричних коливань у механічні) з 
вихідною потужністю 0,3…0,5 кВт. Частота 
коливань УЗ складає близько 27 кГц, а бойків – 
у 8…10 разів менше. Загальний вигляд 
комплексу для ВМП зварних з’єднань ілюструє 
рис. 2. 

  
а) 

б) 

Рис. 2. Комплекс для високочастотного механічного 
проковування (ВМП) зварних з’єднань 

металоконструкцій (вихідна потужність 0,3 кВт) 
a): 1 – комп’ютер; 2 – УЗ генератор; 3 – ручний 
інструмент для ВМП з п’єзокерамічним випромінювачем;  
б): знімні головки ручного інструменту для ВМП: 
однобойкова – діаметром 4 мм; трибойкова – 3х∅ 4 мм; 
чотирибойкова – 4х∅ 3 мм; семибойкова – 7х∅ 5 мм 

 

Уперше оцінили можливість УЗ-технології з 
підвищення опору втомі зварних з’єднань в ІЕЗ 
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ім. Є. О. Патона НАН України в 1982 р. при 
використанні устаткування на магнітострик-
ційному перетворювачі [8]. Таке устаткування 
великогабаритне і стаціонарне через необхід-
ність його охолодження, яке здійснюється про-
точною водою. В результаті обробки циклічна 
довговічність стикових з’єднань низьковугле-
цевої сталі збільшилась у 18…20 разів. Це дало 
поштовх для проведення систематичних дослід-
жень, пов’язаних з розробкою УЗ технології і 
оцінкою її ефективності в підвищенні опору 
втомі зварних з’єднань сталей різного класу 
міцності та алюмінієвих сплавів. Виявилось, що 
обробляти достатньо тільки вузьку зону пере-
ходу від металу шва до основного матеріалу 
шириною близько 4…7 мм. При цьому 
головними факторами підвищення циклічної 
довговічності та границі витривалості зварних 
з’єднань слугують наступні: 

- перерозподіл залишкових розтягувальних 
напружень і створення стискувальних в зоні 
обробки; 

- зменшення коефіцієнта концентрації  
робочих напружень ασ; 

- деформаційне зміцнення поверхневого 
шару металу. 

Спільна дія вказаних трьох факторів доста-
тньо ефективно підвищує циклічну довговіч-
ність і границі витривалості σR зварних з’єд-
нань конструкційних матеріалів (табл. 1). Зале-
жно від умов циклічного навантаження (асиме-
трія циклу), механічних властивостей основно-
го матеріалу, концентрації напружень, обумо-
вленої типом і формою з’єднання, залишкових 
напружень і інших чинників, циклічна довго-
вічність після ВМП підвищується у 8…10 разів, 
а границя витривалості на базі 2·106 циклів 
перемін навантаження – на 30…200 %. Рівень 
підвищення опору втомі зварних з’єднань 
суттєво залежить і від параметрів ВМП. 
Шляхом їх підбору (в ІЕЗ ім. Є. О. Патона 
розроблена відповідна методика) досягається 
максимально можливе у відповідності з вказа-
ними чинниками збільшення границі витрива-
лості. При цьому основні закономірності зро-
стання ефективності ВМП такі: 

- з підвищенням міцності вихідного матеріа-
лу; 

- для зварних з’єднань з високою почат-
ковою концентрацією робочих напружень, обу-
мовленою формою шва (наприклад, з’єднання з 
поперечними ребрами, привареними кутовими 
швами) порівняно зі стиковим; 

- при зниженні коефіцієнта асиметрії циклу 
зовнішнього навантаження Rσ. 

Для прикладу можна навести такі дані. При 
оптимальному режимі ВМП підвищення грани-
ці витривалості зварного з’єднання (високоміц-
на сталь – σв = 1000 МПа) з поперечними реб-
рами, привареними кутовими швами, при симе-
тричному циклі навантаження (Rσ = -1) досягає 
200 %, а при знакопостійному (Rσ = +0,6) –  
30 % (див. табл. 1). Отримані результати експе-
риментальних досліджень ефективності ВМП 
для підвищення опору втомі зварних з’єднань 
сталей різних класів міцності і алюмінієвих 
сплавів, досвід її використання в суднобудів-
ництві, дослідно-промислові перевірки у мо-
стобудуванні при виготовленні та ремонті 
прогонових будов мостів та в інших галузях 
можуть слугувати основою для включення 
ВМП до норм проектування і виготовлення 
зварних металоконструкцій. Порівняно з інши-
ми способами поверхневого пластичного де-
формування зварних з’єднань, ВМП має цілий 
ряд переваг: високу продуктивність і економіч-
ність; компактність і мобільність устаткування; 
незначну площу обробки (зона переходу від 
металу шва до основного матеріалу); обробку в 
довільному просторовому положенні; можли-
вість прогнозування ефективності обробки. 

Підвищення ресурсу зварних 
металоконструкцій за допомогою ВМП 

Нещодавні дослідження показали, що ВМП 
результативна при підвищенні опору втомі не 
тільки на стадії виготовлення зварних метало-
конструкцій (обробка зварних з’єднань відразу 
після зварювання), але і після деякого терміну 
їх експлуатації і значного накопичення втомних 
пошкоджень в зонах концентраторів напру-
жень, включаючи зародження втомної тріщини 
глибиною до 1 мм [9, 10]. Випробування на 
втому проводили при віднульовому циклі 
перемінного навантаження (Rσ = 0) на зразках із 
сталі Ст3сп з поперечними ребрами жорсткості, 
привареними з повним проваром ручним 
електродуговим зварюванням. Перша серія зра-
зків була у вихідному стані після зварювання, 
друга – оброблена ВМП одразу після зварю-
вання, третя – оброблена ВМП після циклі-
чного навантаження і накопичення в зварних 
з’єднаннях втомних пошкоджень на рівні 
приблизно 50 % і 95 % від тих, які відповідають 
зародженню тріщини. 
Отримані криві втоми (рис. 3) демонструють 
підвищення довговічності зразків третьої серії 
(залиті кружки), випробуваних в діапазоні змін 
напружень σmax = 175…225 МПа, порівнюючи 
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зі зразками першої (залиті трикутники) та 
другої (світлі кружки) серій відповідно на 
порядок і більше ніж у 2 рази. При цьому межі 
витривалості на базі 2·106 циклів теж зросли 
порівняно з вихідним станом відповідно на 66 і 
50 %. Підвищення рівня напружень σmax =  
= 175…225 МПа при напрацюванні 50 % дов-
говічності й випробуванні зразків третьої серії 
пов’язані з тим, що навіть після накопичення 
близько 95 % пошкоджень від втомленості й 
ВМП довговічність виявилась більше норма-
тивної 2·106 циклів (залитий квадрат на рис. 3). 
Такий високий (наближений до границі теку-
чості) рівень напружень сприяв значному пла-
стичному деформуванню металу біля концен-
тратора і утворенню залишкових напружень 
стискання (як при перевантаженні). В 
результаті цього додаткового ефекту підвищив-
ся опір втомі зварних з’єднань після напрацю-
вання і ВМП (залиті кружки) відносно до обро-
блених ВМП відразу після зварювання (світлі 
кружки). 

 
Рис. 3. Криві втоми таврових зварних з’єднань 

(Ст3сп): ▼ – вихідний після зварювання стан; 
 – ВМП відразу після зварювання; • – ВМП після 

випробування до 50 % довговічності; ■ – те саме до 95 % 
 

Суттєве підвищення довговічності після 
ВМП спостерігається і для зварних з’єднань 
металоконструкцій, що мають тріщини від 
втомленості глибиною до 1 мм. Так, довговіч-
ність таврового з’єднання із сталі 10ХСНД у 
вихідному стані після зварювання досягла 
приблизно 300 тис. циклів змін навантажень 
(σmax = 220 МПа, Rσ = 0). В результаті ВМП 
зони переходу від металу кутового шва до 
основного матеріалу, в якій виникла тріщина 
втоми (глибина до 1 мм), довговічність зразка 
перевищила 2·106 циклів. 

Наведені результати свідчать про високу 
ефективність використання ВМП для подов-
ження ресурсу металоконструкцій, що експлу-
атуються, зі значними накопиченнями пошкод-

жень від утомленості в зонах концентраторів 
напружень зварних швів. 

Способи гальмування втомних тріщин 

В зварних металоконструкція, які експлуа-
туються в умовах перемінного навантаження, 
зароджуються і розвиваються тріщини втоми. 
Необхідність в подовженні ресурсу таких ме-
талоконструкцій вимагає розробки надійних 
способів гальмування тріщин, що розвива-
ються. З метою співставлення поряд з новими 
розглядались відомі способи, які сьогодні вико-
ристовують на практиці. Серед них висверд-
лювання в зоні вершини тріщини втоми отвору 
без або з установленням в нього високоміцного 
болта для створення стискувальних напру- 
жень [11]. 

Великомасштабні плоскі зразки для дослід-
жень із сталі 10ХСНД і ВСт3сп товщиною 
відповідно 12 і 14 мм мали початкову наскрізну 
тріщину від утомленості довжиною 2ао. Після 
застосування зазначених в табл. 2 способів 
гальмування тріщин циклічне навантаження 
зразків здійснювали у м’якому режимі (під-
тримка постійним зусилля) при віднульовій 
асиметрії (Rσ = 0) і максимальному напруженні 
σmax = 150 МПа. За побудованими залежностя-
ми підростання тріщини від кількості циклів 
змінного навантаження до повного руйнування 
зразків визначався коефіцієнт збільшення дов-
говічності Кд (табл. 2). 

З розглянутих способів заслуговують на 
увагу створення на шляху розвитку тріщини від 
утомленості залишкових напружень стискуван-
ня за допомогою короткочасного локального 
нагрівання металу до температури близько  
350 °С на невеликій відстані від вершини трі-
щини (Кд = 19). Для конкретних випадків тех-
нологічні параметри нагрівання визначаються 
за допомогою розв’язання термопружної задачі 
за умови створення на шляху розвитку тріщини 
від утомленості максимальних напружень сти-
скування. Достатньо ефективним (Кд = 21) є 
установлення в отвір біля вершини тріщини від 
утомленості високоміцного болта з натягом  
20 тс. Кд > 41 дає ремонт тріщин за допомогою 
зварювання. Найбільш радикальним способом 
запобігання розвитку тріщини втоми є її ремонт 
зварюванням і ВМП зони переходу від металу 
ремонтного шва до основного матеріалу. Дов-
говічність в цьому випадку перевищує норма-
тивну – 2·106 циклів (табл. 2). 

На базі проведених досліджень для Укрза-
лізниці складено відповідні «Рекомендації» з 
подовження ресурсу суцільностінчастих звар-
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них прогонових будов залізничних мостів з 
пошкодженнями від утомленості, в яких запо-
чатковано ремонт тріщин за допомогою зварю-
вання і ВМП [12]. 

Висновки 

Забезпечення довговічності зварних прого-
нових будов залізничних мостів передбачає 
вжиття відповідних заходів на всіх стадіях їх 

життєвого циклу, який включає проектування, 
виготовлення і експлуатацію. В роботі не 
ставилась задача детально проаналізувати весь 
комплекс заходів, що сьогодні використову-
ється, а висвітлити тільки ті з них, які недо-
статньо ефективні і запропонувати шляхи 
попередження зародження і розвитку руйну-
вання. 

Таблиця  1  

Границя витривалості зварних з’єднань σR на базі 2⋅106 циклів навантаження 

Умови випробувань σR, MПa 

Тип з’єднання Наван-
тажен-
ня 

Коеф.  
асиметрії 
циклу, 

Rσ 

Вихідний 
стан 

Після 
оброб-
ки 

Підви-
щення 
границі 
витрива-
лості, % 

Маловуглецева сталь (σВ = 435…460 MПa) 

Стикове Розтяг 0 140 220 57 

З поперечними ребрами, привареними кутовими 
швами Розтяг 0 113 164 45 

0,25 142 234 64 
Хрестоподібне 

4-точ-
ковий 
згин –0,5 165 282 71 

Низьколегована сталь (σВ = 520…590 MПa) 

Таврове Згин 0 168 290 73 

З поперечними ребрами, привареними кутовими 
швами Згин 0 198 341 72 

З поздовжніми планками, привареними кутовими 
швами Розтяг 0 86 180 110 

Високоміцна сталь (σВ = 820…1000 MПa) 

Згин –1 180 300 66 

Розтяг 0 129 224 74 Стикове 

Згин 0,6 135 175 30 

Згин –1 80 240 200 

Згин 0 110 230 109 З поперечними ребрами, привареними кутовими 
швами 

Згин 0,6 80 105 31 

Таврове Згин 0,1 135 397 192 

Алюмінієві сплави (σВ = 290…335 MПa) 

Стикове Розтяг 0,1 71 86 21 

Напускне з поперечними кутовими швами Розтяг 0,1 20 35 78 

З поздовжніми планками, привареними кутовими 
швами Розтяг 0,1 35 68 95 
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Таблиця  2  

Результати экспериментальних досліджень ефективності способів гальмування втомних тріщин  
в плоских зразках із сталі ВСт3сп (2а0 = 76 мм; Rσ = 0, σmax = 150 МПа) 

Тип 
зразка Спосіб гальмування тріщини 

Довговічність, 
N,  

цикли 

Коефіцієнт 
збільшення 

довговічнoсті, 
Кд 

1 Вихідний стан 35000  

2 Висвердлювання отворів Ø23мм біля 
вершин тріщин 

52200 1,45 

2′ Те саме з наступим наклепом 
поверхні отворів високочастотною  
механічною проковкою (ВМП) 

84500 2,41 

3 Установка в отвори високоміцних 
болтів Ø22мм з натягом 20 тс 

730550 20,87 

4 Локальна вибухова обробка 277700 7,93 

5 Локальний нагрів 668300 19,09 

6 Ремонт тріщин зварюванням 1450000 41,43 

6′ Те саме і ВМП > 2·106  
 

Таблиця  3  

Ефективність застосування високочастотної механічної проковки (ВМП) при ремонті зварюванням 
пошкоджених тріщинами елементів конструкцій (максимальне напруження при випробуванні зразків 

на втому σmax = 150 МПа, асиметрія циклу Rσ = 0) 

№ 
п/п 

Ескіз зразка Спосіб гальмування тріщини Сумарне число циклів до утворення  
тріщини і руйнування зразка 

 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вихідний стан 

 

35000 

 

Ремонт тріщини зварюванням і 
ВМП зони переходу від металу 
шва до основного матеріалу 

 

 

598600* 

403800* 

середнє: 
501200 

(збільшення довговічності 
в 14,00 разів) 
>2000000** 

 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Те саме без ВМП 

 

 

1450000** 

(збільшення довговічності 
в 41,43 разів) 

Примітки: * – тріщини зароджувались від внутрішних дефектів зۥєднання; 
                    ** – з’єднання без дефектів зварювання, тріщини зароджувались з поверхні перехідної зони 
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Стадія проектування 

Для зварних металоконструкцій, які експлу-
атуються в умовах перемінного навантаження, 
принципове значення має конструктивне офор-
млення зварних вузлів. Його недосконалість в 
прогонових будовах залізничних мостів при-
зводить до виникнення в елементах додаткових 
локальних напружень і вібрацій, які сприяють 
ранньому зародженню тріщин втоми. В таких 
випадках навряд чи раціонально вживати інших 
заходів для компенсації зниження довговіч-
ності вузлів за рахунок факторів, які не прий-
маються до уваги при розрахунках на втому. 

Основні принципи конструювання зварної 
прогонової будови, не схильної до зародження 
тріщини втоми, започатковані в ІЕЗ  
ім. Є. О. Патона НАН України. 

Стадія виготовлення 

Для підвищення опору втомі зварних з’єд-
нань, який у вихідному стані після зварювання 
нижчий порівняно з основним матеріалом, до-
цільно використовувати високочастотну меха-
нічну проковку (ВМП) зони сплавлення.  
В результаті зменшення коефіцієнта концен-
трації напружень, утворення за рахунок пласти-
чного деформування залишкових стискальних 
напружень і деформаційного зміцнення поверх-
невого шару металу, циклічна довговічність 
підвищується у 8…10 разів, а границя витри-
валості на базі 2·106 циклів перемін наванта-
ження на 30…200 % залежно від умов 
циклічного навантаження, механічних власти-
востей основного матеріалу, концентрації на-
пружень, обумовленої типом і формою з’єдна-
ння, залишкових напружень і параметрів ВМП. 

Стадія експлуатації 

Для подовження ресурсу зварних 
металоконструкцій після деякого терміну їх 
експлуатації і накопичення втомних пошкод-
жень в зонах концентраторів напружень, вклю-
чаючи зародження втомної тріщини глибиною 
до 1 мм, ефективне використання ВМП. В ре-
зультаті ВМП довговічність практично віднов-
люється. 

Тріщини втоми, які розповсюджуються, 
пропонується гальмувати створенням на шляху 
їх розвитку залишкових напружень стиску-
вання за допомогою короткочасного локаль-
ного нагрівання металу до температури близько 
350 оС на невеликій відстані від вершини трі-
щини. Для конкретних випадків технологічні 
параметри нагрівання визначаються за допомо-

гою розв’язку термопружної задачі за умови 
створення на шляху розвитку тріщини макси-
мальних напружень стискування. При цьому 
довговічність підвищується до 20 років. 

Подібний ефект дає висвердлення отвору 
біля вершини тріщини втоми і встановлення в 
нього високоміцного болта з натягом 20 тс. 

Довговічність елемента конструкції після 
ремонту тріщини за допомогою зварювання і 
ВМП перевищує нормативну – 2·106 циклів. 
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УДК 621.643.25.002.2 

В. Н. ПИЛИПЕНКО (Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, 
Макеевка) 

ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ МОДИФИЦИРОВАННОГО БЕТОНА 
ДЛЯ ТРУБ КОЛЛЕКТОРОВ 

У статті викладено основні положення розробленої технології віброударно-імпульсного ущільнення бе-
тонної суміші для виготовлення труб каналізаційних колекторів. Показано, що застосування запропонованої 
технології забезпечує інтенсивне зростання міцності бетону в початковий період тверднення, скорочення 
тривалості теплової обробки або повне її виключення, виготовлення виробів з негайною розпалубкою, під-
вищення водонепроникності, морозостійкості, корозійної стійкості й довговічності конструкцій. 

В статье изложены основные положения разработанной технологии виброударно-импульсного уплотне-
ния бетонной смеси для изготовления труб канализационных коллекторов. Показано, что применение пред-
ложенной технологии обеспечивает интенсивный рост прочности бетона в начальный период твердения, 
сокращение продолжительности тепловой обработки или полное её исключение, изготовление изделий с 
немедленной распалубкой, повышение водонепроницаемости, морозостойкости, коррозионной стойкости и 
долговечности конструкций. 

In the article main points of developed technology of vibroimpact-pulse compaction of concrete mix for produc-
ing the pipes of sewage collectors are stated. It is shown that using the offered technology ensures the intensive 
growth of concrete strength at an initial period of hardening, the reduction of duration of heat treatment or its abso-
lute avoidance, the manufacture of products with the stability and longevity of structures. 

Из всех видов неметаллических труб самы-
ми экономичными могут быть бетонные, отли-
чающиеся от асбоцементных экологической 
чистотой, а по сравнению с железобетонными – 
большей долговечностью как за счет отсутст-
вия подверженной коррозии арматуры, так и за 
счет более плотной упаковки структурных 
компонентов бетонной смеси при уплотнении. 

Производство высокопрочных неармиро-
ванных изделий связано, в первую очередь, с 
максимальным использованием потенциальных 
вяжущих свойств цемента, которые находятся в 
прямой зависимости от степени уплотнения 
бетонной смеси и удаления избыточной воды 
затворения, а также вовлеченного воздуха. 

Виброударно-импульсное прессование с од-
новременной модификацией бетонной смеси в 
процессе формования изделий обеспечивает 
интенсивный рост прочности бетона в началь-
ный период твердения, сокращение продолжи-
тельности тепловой обработки или полное её 
исключение, изготовление изделий с немедлен-
ной распалубкой, повышение водонепроницае-
мости, морозостойкости, коррозионной стойко-
сти и долговечности конструкций. 

Опыт производства бетонных труб в США 
(трамбованием – «Юниверсал», «Рото-Фарш», 
радиальным прессованием – «Мак-Кракен», 
«Зайдлер», «Гидротайл»), Германии (осевым 
прессованием – «Эттлингер», радиальным 

прессованием – «Цюблин», «Генке»), Италии 
(радиальным прессованием – «Сиоме»), Швей-
царии (трамбованием – «Куин»; радиальным 
прессованием – «Фломакс»), Дании (виброгид-
ропрессованием – «Виги», «Педерсхааб», «Ри-
мас»), Швеции (виброгидропрессованием – 
«Гермакс») и ряде других стран свидетельству-
ет о том, что в каждой из них ежегодно произ-
водится 300…600 тыс. м3 труб на станках осе-
вого и радиального прессования, вибропрес-
сующих машинах и другом оборудовании. 

Получение высокоэффективных строитель-
ных конгломератов возможно путем модифи-
цирования структуры цементной матрицы бе-
тона. Следовательно, модифицирование це-
ментной системы в данном направлении при-
звано улучшить технологические свойства 
материала. Путем модифицирования возможно 
изменение кинетики формирования физических 
характеристик и конечных значений прочности 
бетона. 

Однако, различными исследованиями дока-
зано, что в начальный период структурообразо-
вание цементного камня развивается в опти-
мальном направлении лишь при определенном 
объемном содержании воды [1, 2]. Предельное 
снижение водосодержания затрудняет процесс 
гидратации вяжущего, ограничивая прочност-
ные свойства материала. В то же время, проч-
ностные свойства материала улучшаются при 
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всемерном снижении объемного водосодержа-
ния смеси. Во всех случаях модификация бето-
на предполагает его состав неизменным от за-
творения смеси до конечной стадии формиро-
вания структуры бетона. 

В настоящее время известны отдельные по-
пытки физической модификации бетона, на-
пример, при его вакуумировании. В этом слу-
чае в бетонную смесь вводится оптимальное 
количество воды затворения, обеспечивающее 
оптимальное протекание реакций гидратации 
клинкерных минералов портландцемента [2]. 
Последующий отсос воды посредством изме-
нения начального состава бетона приводит к 
изменению течения процесса структурообразо-
вания его цементной матрицы. В частности, 
резко повышается плотность материала и воз-
растают прочностные характеристики. Следует 
отметить, что физическое модифицирование 
бетона приводит к изменению характера фик-
сации частиц вяжущего. 

Как известно, в зависимости от фиксации 
частиц взаимодействующих веществ могут об-
разоваться два типа связей – слабые (вторич-
ные) и прочные (первичные). Согласно опреде-
лению [3], частицы образуют агрегат, если их 
взаимная потенциальная энергия П ( )f r=  от-
рицательна. 

Следовательно, можно заключить, что лю-
бые методы модификации бетона (вакуумиро-
вание, прессование, центрифугирование и др.) 
будут положительны, если они направлены на 
сжатие или сближение взаимодействующих 
элементов материала. При сближении двух час-
тиц твердой фазы происходит уменьшение по-
верхностной энергии [3] на величину  

 гр2∆σ = σ − σ , (1) 

где грσ – поверхностная энергия границы, обра-
зовавшейся между частицами; 

 σ  – поверхностная энергия частицы. 
Возможность образования и сохранения ус-

тойчивых контактов между частицами зависит, 
в первую очередь, от свойств поверхностей 
этих частиц, природы сил и особенно их даль-
нодействия. При оптимальном сближении час-
тиц сила сцепления в контактах между ними 
будет достаточно высокой, что исключает се-
диментацию частиц под действием силы грави-
тационного поля и разрушение структурной 
сетки в результате участия частиц в тепловом 
броуновском движении. 

В качестве составляющих сил сцепления 
необходимо учесть также и капиллярную, ко-

торая оказывает наибольшее влияние на адге-
зию гидрофильноповерхностных частиц и ми-
нимальное – для гидрофобноповерхностных 
частиц. В воздушной среде, если влажность ее 
превышает 65 %, капиллярная составляющая 
сил сцепления частиц преобладает над другими 
составляющими, при меньшей влажности она 
не будет столь существенной. 

Поскольку максимальную прочность и во-
донепроницаемость бетона предполагалось 
достигнуть за счет обезвоживания бетонной 
смеси в процессе виброударного прессования, 
то большое внимание было уделено определе-
нию оптимальных условий выдавливания из 
нее избыточного количества воды затворения. 

Интенсивное обезвоживание бетонной сме-
си виброударным прессованием может быть 
достигнуто при оптимальном количестве це-
ментной системы, которая не только заполняет 
пустоты между зернами заполнителей, но и 
отодвигает их друг от друга на минимальное 
расстояние. Следовательно, состав бетонной 
смеси и режим виброударного прессования 
рассчитывались из условия получения бетона с 
минимальным остаточным В/Ц и максимальной 
прочностью. Критериями полного уплотнения 
бетонной смеси являются заданный уровень 
отжима избыточной воды затворения и дости-
жение средней плотности отформованного бе-
тона, близкой к теоретической плотности  
(Ку  ≥ 0,97). 

Бетонная смесь между прессующим банда-
жом и опалубочной стенкой изделия оказыва-
ется в сжатом состоянии. Напряженно-
деформированное состояние бетонной смеси 
приводит к перемещению составляющих час-
тиц заполнителя цемента и воды друг относи-
тельно друга при условии повышения напряже-
ния предельного сопротивления сдвигу. Боль-
шое значение для процесса уплотнения смеси 
имеет цикличность приложения нагрузки от 
импульсных волн уплотнения и возвратно-
поступательных движений движущейся формы. 

Полученные замеры давлений и перемеще-
ний позволяют получить представления о фи-
зике импульсного гиперуплотнения бетонной 
смеси. Анализ перемещений (деформаций) в 
слоях бетонной смеси, полученных при обра-
ботке осциллограмм, показывает, что зона ин-
тенсивного уплотнения находится в простран-
стве от днища прессующего поршня до дна 
формы. С увеличением (В/Ц)нач при одном и 
том же расходе цемента упругие деформации в 
слое увеличиваются. При (В/Ц)нач = сonst с 
уменьшением расхода цемента упругие дефор-

191



мации бетонного слоя также несколько увели-
чиваются, что, по нашему мнению, связано с 
уменьшением вязкости прессуемой среды. 

В результате комплексного воздействия 
виброударных усилий на элементарный объем 
бетонной смеси с сечением F действует сумма 
трех основных сил. Сюда относится сила соб-
ственного веса формуемого изделия вместе с 
наружной формой m, инерционные силы І, а 
также ударная нагрузка от прессующего бан-
дажа Р. 

Наиболее сложно определяется давление от 
действия ударной нагрузки прессующего бан-
дажа, тем более что применение ударной на-
грузки в результате возвратно-поступательных 
движений наружной формы вместе с изготав-
ливаемой бетонной трубой приводит к скручи-
вающему удару. Для определения действитель-
ного механического напряжения методом ме-
ханики сплошных сред необходимо использо-
вать следующие предпосылки: между 
напряжением и деформацией при ударе суще-
ствует прямо пропорциональная зависимость; 
модуль упругости бетонной смеси при статиче-
ском и ударном действии нагрузки одинаков. 

Эти предпосылки с достаточной степенью 
точности подтверждаются экспериментами. 
При этом система, в которой реализуются 
взаимодействия, представляющие процесс сис-
тематических соударений, называется вибро-
ударной системой. Естественно, что указанные 
взаимодействия имеют определенную специ-
фику по сравнению с актом единичного удара. 
Однако это справедливо, если частота вынуж-
денных соударений, как в исследуемом случае, 
соизмерима с частой собственных колебаний 
столба прессуемой бетонной смеси. В указан-

ной ситуации соударение прессующего органа, 
например, бандажа и столба бетонной смеси, 
происходит в возбужденной системе, обла-
дающей некоторым запасом энергии, которая 
может накапливаться от удара к удару, вызывая 
развитие процесса гиперуплотнения смеси. 

Вывод 

Разработанный способ уплотнения бетона 
при изготовлении труб для канализационных 
коллекторов позволяет совмещать в одном 
процессе укладку, уплотнение и модифициро-
вание бетонной смеси, а также заглаживание 
внутренней цилиндрической поверхности изде-
лия. Технология отличается обеспечением  
высокой точности геометрических размеров 
формуемых изделий, высокой степенью меха-
низации производства при минимальной ме-
таллоемкости оборудования, высокой произво-
дительностью при низкой энергоемкости. Кро-
ме того, возможна немедленная распалубка из-
делий, делающая технологию металлосбере-
гающей. 
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УДК 624.27.7 

А. С. РАСПОПОВ, О. О. РУБАН, С. А. ЧЕРНЫШЕНКО (ДИИТ) 

КОЛЕБАНИЯ МНОГОЯРУСНЫХ И МНОГОПРОЛЕТНЫХ 
РЕГУЛЯРНЫХ РАМ 

Наведено точні аналітичні рішення для вільних згинальних коливань багатоярусних і багатопрогонових 
регулярних рам з урахуванням інерції обертання, зсувів, статичних подовжніх сил. Аналогічні результати 
отримано для сумісних коливань багатошарових пересічних балок, що моделюють просторові рамні каркаси 
з довільною кількістю прогонів у кожному з напрямів. 

Приведены точные аналитические решения  для свободных изгибных колебаний многоярусных и много-
пролетных регулярных рам с учетом инерции вращения, сдвигов, статических продольных сил. Аналогич-
ные результаты получены для совместных колебаний многослойных пересекающихся балок, моделирующих 
пространственные рамные каркасы с произвольным числом пролетов в каждом из направлений. 

Exact analytical decisions are presented for free flexing vibrations of multiple-deck and multiple-bay regular 
frames taking into account inertia of rotation, shifts, and static longitudinal forces. Analogical results are obtained 
for the joint vibrations of multilayer intersecting beams modeling spatial frame carcasses with arbitrary quantity of 
spans in every direction. 

Применение автоматных и топологических 
методов позволяет получить решение для со-
вместных колебаний нерегулярных многоярус-
ных плоских рам и пространственных рамных 
каркасов [1]. При этом каждый пролет и ярус 
рамы учитываются со своими геометрически-
ми, жесткостными и массовыми характеристи-
ками, что усложняет составление и решение 
уравнений. Некоторые упрощения можно по-
лучить для регулярных конструкций, совер-
шающих один из видов колебаний с использо-
ванием метода деформаций и конечных триго-
нометрических рядов [2, 3]. 

Исследуем изгибные колебания многоэтаж-
ной рамы, имеющей одинаковые размеры про-
летов (ригелей) 1, 2, …, p  и высоты колонн 
(стоек) 1, 2, …, n  (рис. 1). 

Для одноярусной регулярной рамной систе-
мы запишем уравнение частот с учетом инер-
ции вращения, сдвигов, статических продоль-
ных сил в ригеле и стойках рамы, приведенные 
в работе [4]: 
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Значение функции ( )2 2 2,i if a d  определяется 
аналогично (3). Остальные обозначения  приве-
дены в работе [5]. 

Из уравнения (1) при 2 0µ →  несложно по-
лучить выражение для неразрезной регулярной 
балки с опорами, упругими относительно угло-
вых перемещений жесткостью 1 2y yq EJ h= : 
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Т.к. стойки по каждой линии их пересечения 
являются равноупругими опорами для ригелей 
и соответственно ригели – для стоек, то можно 
записать ( 1p − ) и ( 1n − ) частотных уравне- 
ний (4) для каждого из направлений x , z . 

Для составления частотного уравнения дос-
таточно приравнять амплитуды углов поворота 
ригелей и стоек рамы в местах их пересечения. 
Условие равенства угловых перемещений в уз-
лах рамы через соответствующие жесткости 
упругих связей запишется как  

 ( ) ( )
11

( ) ( )
1 2

1 1
1 1 .

pn
r s

y y
r s

p q n q
−−

= =

− = −∑ ∑  (5) 

Входящие в (5) суммы жесткостей упругих 
связей определим из уравнения (4): 
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Рис. 1. Регулярная многоярусная и многопролетная рама 
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Если происходит изгиб ригелей, то угловые 
перемещения стоек в узловых сечениях будут 
возникать под действием узловых реакций, 
действующих в обратном направлении: 
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где 

( )2 2 2sh /(ch cos );j j jA d d d j
n
π

= −  

 ( )2 2 2sin /(cos cos );j j jB a a a j
n
π

= −  (8) 

i , j  – порядковые номера формы колебаний. 
После подстановки в выражение (5) значе-

ний (6), (7) с учетом обозначений (2), (3), (8) 
частотное уравнение по формам колебаний 
примет вид: 
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Если не учитывать перечисленные выше 
факторы, при 1 1 1 1 1i i i i ia d k f= = = = λ , 

2 2 2 2 2j j j j ja d k f= = = = λ  и подстановки 

( ) ( )1 1 1 1 1 1sh sin / ch cos 1 ;i i i i if λ = λ λ λ λ −  

( ) ( )2 2 2 2 2 2sh sin / ch cos 1j j j j jf λ = λ λ λ λ −  

уравнение (9) упростится: 
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l G
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где функции V , A , G  соответствуют выраже-
ниям [6] с индексами, относящимися к ригелям 

или стойкам рамы, 1i i
p
π

β = , 2 j j
n
π

β = . 

Т.к. в трансцендентном уравнении (10) ко-
личество пролетов представлено как отдельный 
параметр, то трудоемкость по отысканию его 
корней при любом количестве ригелей и стоек, 
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а также сочетании форм колебаний остается 
одинаковой. 

Например, для многоярусной рамы с числом 
пролетов p  при 1 2l l= , 1 2µ = µ , 1i j= =  на 
рис. 2 приведены графики изменения частотно-
го параметра 1λ  в зависимости от величины 
отношения изгибных жесткостей ригеля и стоек 
рамы. Для таких систем возможно также по-
строение частотных поверхностей с различны-
ми значениями /i p  и /j n . 

В предположении, что в каждом узле пере-
секающихся стержней поставлены дополни-
тельно упругие связи жесткостью 12q , условие 
(5) преобразуется к виду 

( ) ( )
1

( )
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1
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n
r

y
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− = − ×∑  

 ( )( )
1
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2 12
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p
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y
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q p n q
−

=

× − − −∑  (11) 

 

Рис. 2. Значения 1λ  для рамы с произвольным числом пролетов p , n  

После подстановки (6), (7) в равенство (11) 
приходим к выражению: 

( )
( ) ( )

1 1 1 1 1

1 1 1

2 ,i i i i

y i i

f a d f k
q A d B a

⎡ ⎤
− +⎢ ⎥′ ⎢ ⎥⎣ ⎦

 

    
( )

( ) ( )
2 2 2 2 2

2 2 2

2 ,
1 0,j j j j

y j j

f a d f k
q A d B a

⎡ ⎤
⎢ ⎥+ − + =

′ ⎢ ⎥
⎣ ⎦

 (12) 

где 12 1
1

1
y

y

q l
q

EJ
′ = ; 12 2

2
2

y
y

q l
q

EJ
′ =  – относительные 

жесткости упругих связей.  
Без учета инерции вращения, сдвигов и про-

дольных сил в стержнях рамы уравнение (12) 
преобразуется к виду 
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 (13) 

Для учета дополнительных сосредоточен-
ных масс m  в узловых точках необходимо вме-
сто 12q  подставить значение ( 2

12 ym ijq J− ω ), где 

ymJ  – момент инерции сосредоточенной массы 
относительно оси y . 

Переходя к пределу (13) при 1µ , 2 0µ →  

( )1 2, 0i jλ λ → , 12 0q = , получим решение для 

дискретной рамной системы с массами, сосре-
доточенными в узлах 
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ω ω
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из которого получаем выражение для круговой 
частоты в явной форме 
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Аналогичный расчет может быть проведен с 
учетом сдвигов и продольных сил. 

Уравнение устойчивости для многоярусной 
и многопролетной регулярной рамы получим из 
выражения (9), полагая, что при 0ijω → ,  

1iλ , 2 0jλ →  согласно [5] 1 1 0i if d= = ; 

2 2 0j jf d= = , 1 1 12i ik a s= = ; 2 2 22j jk a s= =  

( )1 21
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1 1 2

1 cos cos cos
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y yi
i i i
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j
j j j

j

a
a

a

⎛ ⎞
× − β − − β =⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (16) 

Уравнения (9), (12), (16) позволяют непо-
средственно перейти к решению различного 
рода частных задач, вытекающих из основной 
расчетной схемы [7], оценить влияние на часто-
ты свободных колебаний количества ярусов и 
пролетов рамы, инерции вращения, сдвигов, 
продольных сил, а также определить границы 
критического соотношения жесткостей ригелей 
и стоек под действием сжимающих сил и при 
потере устойчивости. 

Значительные упрощения можно также по-
лучить для регулярных конструкций, представ-
ленных в виде пространственных рамных кар-
касов. Так, для изгибно-крутильных колебаний 
используем уравнение (13), описывающее из-
гибные колебания многоярусных и многопро-
летных регулярных рам в плоскости xy  в пред-
положении, что в каждом узле пересекающихся 
стержней поставлены дополнительные упругие 
связи жесткостью kq . Уравнение (13) позволяет 
перейти к системе многослойных пересекаю-
щихся балок с одинаковыми граничными усло-
виями, связанными между собой в узловых 
точках линейно-упругими безинерционными 
связями, моделирующими стержни-стойки, с 
эквивалентной крутильной жесткостью kq . 

Используя подобие форм изгиба всех k  
слоев ( 1, 2,..., 1k p= − ) пересекающихся балок 
системы, можно определить нормальные фор-
мы колебаний аналогично решению [8, 9] для 
одномерных многослойных балок. Тогда урав-
нения колебаний для любого уровня балок сис-
темы приводятся к виду: 
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где kα  – коэффициент распределения ампли-
туд, , 1k kq +  – жесткость соответствующей упру-
гой связи, расположенной между k -тым и  
( 1k + )-м уровнями балок. 

В результате для системы, состоящей из 
( 1p − ) уровней пересекающихся балок, полу-
чим систему из ( 1p − ) трансцендентных час-
тотных уравнений (17), позволяющих найти все 
( 2p − ) неизвестных соотношений амплитуд 

kα  ( 1α  принимается равным единице) и круго-
вую частоту ijω  для каждой формы колебаний. 

Таким же образом поступаем и для изгибно-
продольных колебаний. В этом случае для лю-
бого уровня балок системы преобразуем урав-
нение [10], полученное для изгибных колеба-
ний регулярной системы пересекающихся ба-
лок из плоскости xy  
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 (20) 

В уравнениях (17), (19) индексы x , y , z , i , 
j  опущены. 
Для примера на рис. 3 приведены частотные 

поверхности изменения параметра 1kλ  первой 
зоны сгущения для многослойных пересекаю-
щихся балок с одинаковыми геометрическими, 
инерционными и жесткостными характеристи-
ками, относительной жесткостью промежуточ-
ных упругих связей 7,25kc′ = , произвольным 
числом пролетов в обоих направлениях, раз-
личными значениями порядковых номеров 
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форм колебаний i , j  и количеством слоев 
1; 3; 50k = . 
Можно отметить относительно высокую 

плотность полученного спектра частот, особен-
но при количестве слоев пересекающихся балок 
большем трех. 

Распределенные массы стоек учитываются в 
виде сосредоточенных масс km , расположен-
ных в узловых точках пересекающихся балок. 

При этом вместо значений жесткостей kq  и kc  

необходимо подставить значения ( 2
kk zm ijq J− ω ) 

и ( 2
k k ijc m− ω ). 
Для учета в балках каждого из направлений 

инерции вращения, деформации сдвига, стати-
ческих продольных сил вместо уравнения (17) 
необходимо использовать уравнение (12). 

 
Рис. 3. Значения 1kλ  для многослойных пересекающихся балок 

Полученные зависимости с использованием 
соотношений [11] позволяют перейти к расчету 
квазирегулярных и нерегулярных стержневых 
систем. В последующих исследованиях пред-
полагается также учесть силы неупругого со-
противления. 
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УДК 666.972.56 

Н. Н. РУДЕНКО, В. О. ДОРОНИНА (Восточноукраинский национальный университет им. 
Владимира Даля, Луганск) 

ОСОБЕННОСТИ УХОДА ЗА ДОРОЖНЫМ ЦЕМЕНТОБЕТОНОМ В 
ЛЕТНИЙ ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА  

У статті представлений аналіз ефективності методів догляду за дорожнім бетоном у літній період укла-
дання. Технологія догляду за свіжоукладеним дорожнім цементобетоном пов’язана з комплексом заходів, 
спрямованих на одержання у 28-добовому віці міцності, рівної міцності бетону при його твердненні у нор-
мально-вологісних умовах. Описано методи витримування свіжоукладеного бетону із застосуванням різно-
манітних захисних покриттів, основним призначенням яких є створення сприятливих температурно-
вологісних умов для тверднення бетону й наростання його міцності, а також одержання якісного й довговіч-
ного в експлуатації дорожнього покриття. 

В статье представлен анализ эффективности методов ухода за дорожным бетоном в летний период укла-
дки. Технология ухода за свежеуложенным дорожным цементобетоном связана с комплексом мероприятий, 
направленных на получение в 28-суточном возрасте прочности, равной или превышающей прочность бетона 
при его твердении в нормально-влажностных условиях. Описаны методы выдерживания свежеуложенного 
бетона с применением различных защитных покрытий, основным назначением которых является создание 
благоприятных температурно-влажностных условий для твердения бетона и нарастания его прочности, а 
также получение качественного и долговечного в эксплуатации дорожного покрытия. 

In the article the analysis of efficiency of methods of maintenance of road concrete in a summer period of plac-
ing is presented. The technology of maintenance of fresh-placed road cement-concrete is related to the complex of 
measures aimed at obtaining the 28-day’s strength, which would be equal or exceeding the strength of concrete at  
hardening in normal moisturizing conditions. There are described the methods of curing the fresh-placed concrete 
with the use of different protective covers, the  of which is  of favorable temperature-moisture conditions for harden-
ing of concrete and growth of  strength, as well as obtaining of the  and long-operable pavement. 

Под уходом за бетоном понимается ком-
плекс мероприятий, направленных на защиту 
от неблагоприятного влияния на него внешней 
среды, а также создание оптимальных темпера-
турно-влажностных условий твердения. Ре-
шающая роль в предотвращении трещинообра-
зования в начальный период твердения бетона 
принадлежит условиям его выдерживания. От 
качественного проведения ухода за дорожным 
бетоном зависят его эксплуатационные харак-
теристики. При производстве дорожных бетон-
ных работ в летний период учитываются высо-
кая температура окружающей среды, увеличе-
ние водопотребности составляющих при приго-
товлении бетонной смеси, быстрая потеря 
бетонной смесью подвижности в процессе 
транспортирования и укладки, интенсивное 
обезвоживание свежеуложенного бетона, зна-
чительная пластическая усадка твердеющего 
бетона, формирование неравномерного темпе-
ратурного поля в бетонном массиве под дейст-
вием солнечной радиации, снижение прочности 
бетона, ускоренное твердение бетона под влия-
нием солнечной радиации и высокой темпера-
туры воздуха [1]. 

Технология ухода за свежеуложенным до-
рожным цементобетоном в летний период года 
связана с комплексом мероприятий, направлен-
ных на получение в 28-суточном возрасте 
прочности, равной или превышающей проч-
ность бетона при его твердении в нормально-
влажностных условиях. Существуют различные 
методы выдерживания свежеуложенного бето-
на, когда применяются различные защитные 
покрытия, основным назначением которых яв-
ляется создание благоприятных температурно-
влажностных условий для твердения бетона и 
нарастания его прочности, а также получение 
качественного и долговечного в эксплуатации 
дорожного покрытия [2]. 

К одному из наиболее перспективных мето-
дов ухода за дорожным бетоном в летний пери-
од года можно отнести обработку поверхности 
бетонного покрытия пленкообразующими жид-
костями. Основным преимуществом этого ме-
тода является возможность механизировать 
процесс нанесения жидкости, подобрать компо-
зиции с заданными теплоотражающими свой-
ствами, одновременно осуществлять пропитку 
поверхностного слоя бетона, снизить затраты 
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труда на обработку поверхности свежеуложен-
ного бетона. 

В последние годы при строительстве авто-
дорог получила широкое применение полимер-
ная саморазрушающаяся пена – новый термо-
изоляционный материал для защиты поверхно-
сти свежеуложенного дорожного бетона. Она 
приготавливается непосредственно на месте 
строительства в пеногенерирующей установке 
и состоит из связующего (смолы), вспениваю-
ще-отверждающего реагента и пластификатора. 
Для создания благоприятного режима тверде-
ния слой пены на бетонной поверхности дол-
жен быть равен 2…4 см. 

Под влиянием солнечной радиации и высо-
кой температуры воздуха в начальный период 
твердения бетона могут одновременно уско-
ряться процессы структурообразования и дест-
рукции, влияющие на физико-механические 
свойства и долговечность дорожного покрытия. 
Интенсификация физико-химических процес-
сов в твердеющем бетоне под влиянием погод-
ных условий (гидратация клинкерных минера-
лов, теплообмен с окружающим пространст-
вом) в ряде случаев негативно влияет на струк-
туру бетона, вызывая повышенную усадку 
цементной матрицы. Быстрое обезвоживание 
сказывается на химических процессах твер-
деющей системы бетона. При повторном на-
сыщении обезвоженного бетона водой процес-
сы структурообразования в цементной матрице 
возобновляется, однако сроки набора проект-
ной прочности дорожного бетона увеличива-
ются. 

При проведении лабораторных исследова-
ний установлен непрерывный рост прочности 
бетонных образцов, твердеющих в климатиче-
ской камере до 7-суточного возраста, что сви-
детельствует о присутствии необходимого ко-
личества влаги в бетоне для гидратации клин-
керных минералов. Прекращение гидратации 
приостанавливает дальнейший рост прочности 
бетона на определенной стадии формирования 
его структуры. В более поздние сроки тверде-
ния бетона в летний период суточные колеба-
ния температуры, вызывая монотонные цикли-
чески повторяющиеся температурные напря-
жения, расшатывают структуру, что приводит к 
деструктивным процессам, необратимо сни-
жающим прочностные характеристики бетона. 
В результате в возрасте 28 сут. прочность бето-
на составляет около 44 % от прочности образ-
цов, твердевших в нормальных условиях. 

При твердении на открытом воздухе проч-
ность бетона в возрасте 7 сут. почти в 2 раза 

ниже прочности контрольных образцов нор-
мального твердения. Следует отметить, что в 
дальнейшем прочность почти не увеличивается 
и в 28-суточном возрасте составляет 51…53 % 
от прочности контрольных образцов. При этом 
наиболее подвержены климатическим воздей-
ствиям поверхностные слои дорожного покры-
тия. 

При исследовании послойного изменения 
прочности дорожного покрытия установлено, 
что при постоянном водоцементном отноше-
нии, но при различном начальном водосодер-
жании зона деструктивных процессов в бетоне 
распространяется практически на всю толщину 
бетонного покрытия. Установлено, что послой-
ная прочность дорожного бетона зависит от 
различных факторов, в частности, водоцемент-
ного отношения, вида цемента, начальной тем-
пературы бетонной смеси, но наиболее очевид-
ным из них является начальное водосодержа-
ние бетонной смеси. 

Существенное влияние на недобор прочно-
сти оказывает модуль открытой поверхности 
бетона, с увеличением которого при отсутствии 
покрытия возрастает влияние на твердеющий 
бетон высокой температуры [3]. 

Таким образом, уход за дорожным бетоном 
на стадии формирования его структуры в лет-
ний период является важной технологической 
операцией, от которой во многом зависит каче-
ство и долговечность покрытия. 

Для летнего периода уход за дорожным бе-
тоном подразумевает создание такого темпера-
турного режима, который обеспечивает полу-
чение проектной прочности. При формирова-
нии температурного режима в естественных 
условиях на твердеющий бетон одновременно 
воздействуют следующие факторы: 
• передача тепловой энергии излучением из 

окружающего пространства; 
• выделение теплоты вследствие экзотер-

мии цемента; 
• аккумуляция тепла бетоном за световой 

день; 
• выделение тепла с поверхности бетона в 

окружающую среду посредством конвективной 
передачи, включающей отраженное и собст-
венное излучение; 
• затраты тепла на испарение из бетона во-

ды затворения. 
В зависимости от метода выдерживания до-

рожного бетона и материала, используемого 
для ухода за ним, на его поверхности протека-
ют различные тепло- и массообменные процес-
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сы, и вследствие этого в бетонном массиве соз-
дается различный температурный режим.  

Наиболее благоприятные температурно-
влажностные условия для структурообразова-
ния дорожного бетона и снижения термона-
пряженного состояния по сечению полотна в 
летний период создаются при укрытии его по-
верхности пленкой с функциональным защит-
ным покрытием, обладающей коэффициентом 
отражения лучистой энергии до 80 %. При этом 
максимальная скорость подъема температуры в 
поверхностном слое составляет около 3 оС/ч, 
что почти в 4 раза меньше, чем под этой же 
пленкой без функционального защитного по-
крытия. Наиболее интенсивные теплофизиче-
ские процессы происходят на глубине около  
10 см в слое твердеющего бетона. 

Благоприятные условия для протекания теп-
лофизических процессов в твердеющем дорож-
ном бетоне возможны при укладке бетонной 
смеси в вечернее время или при дополнитель-
ной защите поверхности бетона слоем гидро-
фильного материала в случае укрытия бетона 
пленками, имеющими коэффициент прозрачно-
сти в видимой области свыше 55 %. Полимер-
ные пленки с коэффициентом прозрачности 
менее 55 % и совершенно непрозрачные обес-
печивают нормальные температурно-влажно-
стные условия твердеющему бетону и без ук-
рытия гидрофильными материалами. 

При обработке поверхности бетона пленко-
образующими или полимеризующимися гид-
рофобными жидкостями температурный режим 
в бетоне зависит от их оптических характери-
стик. В частности, нанесение на свежеуложен-
ный бетон битума, имеющего высокую погло-
щательную способность, приводит к нагреву 
бетона в результате солнечного излучения до 
67 оС. После распыления этиноля сформиро-
вавшаяся из него пленка прозрачна для тепло-
вых лучей, благодаря чему на вторые сутки 
температура в поверхностном слое бетона дос-
тигает 63 оС. Как правило, эти жидкости нано-
сятся на относительно сухую поверхность све-
жеуложенного бетона, т.е. через несколько ча-
сов после укладки бетона. За это время верхние 
слои бетона теряют часть воды затворения. По-
сле обработки поверхности бетон начинает бы-
стро прогреваться. 

Нанесение кремнийорганической жидкости 
или гидрофобной композиции предопределяет 
равномерный температурный режим в бетоне 
на всех стадиях его твердения, т.к. отражатель-
ные способности этих жидкостей позволяют 
создать равномерное распределение темпера-
турных полей по сечению бетонного полотна. 

Термоизоляционное покрытие увеличивает 
продолжительность изотермического выдержи-
вания бетона, благодаря чему за одни сутки 
прочность бетона дополнительно увеличивает-
ся на 10…15 %. 

Практический интерес представляет приме-
нение комбинированного метода теплового 
воздействия на твердеющий дорожный бетон, 
включающего предварительный разогрев бе-
тонной смеси и дальнейшее изотермическое 
выдерживание под пленкой при воздействии 
солнечной радиации. Прошедшая через пленку 
солнечная энергия аккумулируется в бетоне, 
поддерживая в течение светового дня равно-
мерный температурно-влажностный режим. 
При этом прочность бетона в возрасте 1 сут. 
составляет около 70 % проектной прочности 
(табл. 1). 

Интенсивный набор прочности в первые 
1…3 сут. характерен при всех методах выдер-
живания бетона. Поэтому необходимо органи-
зовать уход за ним в начальный период форми-
рования структуры. При этом следует отметить, 
что методы ухода за бетоном влияют на рост 
послойной прочности: в первые сутки наиболее 
интенсивный рост прочности наблюдается в 
поверхностном слое, постепенно уменьшаясь 
по сечению образца. Разница в показателях по 
высоте находится в пределах 10…12 %. На вто-
рые сутки прочность бетона выравнивается по 
высоте, и эта равномерность сохраняется в по-
следующие сроки твердения. При предвари-
тельном разогреве бетонной смеси до 55 оС 
процесс формирования структуры цементного 
камня по сечению массива значительно более 
равномерен. 

При постоянном уходе за дорожным бето-
ном с использованием для этих целей различ-
ных материалов прочность его в 28-суточном 
возрасте на 15…24% превышает марочную. 

Прирост прочности объясняется темпера-
турными условиями твердения бетона. При ис-
следовании температурного режима установле-
но, что в этих условиях температура нагрева 
составляет 50…60 оС. Область этих температур 
наиболее благоприятна для гидратации клин-
керных минералов. Таким образом, в возрасте 
28 сут. фактическая прочность дорожного бе-
тона, твердевшего в естественных условиях в 
летний период при постоянном уходе за ним, 
составляет 1,15…1,30 марочной. В этом случае 
целесообразно снизить расход цемента или ис-
пользовать вяжущий потенциал для набора 
большей прочности. 

Продолжительность ухода за дорожным бе-
тоном или тепловое воздействие на него осу-
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ществляется до приобретения им определенной 
критической прочности, способной противо-
стоять термовлажностным воздействиям окру-
жающей среды без снижения потенциальной 
возможности набора прочности в возрасте  
28 сут.  

Таблица  1  

Зависимость прочности дорожного бетона  
от методов ухода 

Прочность бетона при сжатии, 
% марочной, в возрасте, сут. 

Методы ухода 

0,5* 1 2 3 

Выдерживание 
под полимерной 
прозрачной 
пленкой 

- 60/98 75/104 83/107

Обработка пе-
ред укрытием 
пленкой свеже-
уложенного 
бетона пленко-
образующей 
композицией 

- 61/97 75/102 - 

Форсированный 
разогрев бетон-
ной смеси до 
50…55оС с по-
следующим вы-
держиванием 
под прозрачной 
пленкой 

51/108 74/109 - - 

Выдерживание 
под полимерной 
прозрачной 
пленкой днем и 
укрытие на ночь 
теплоизоляци-
онным покры-
тием 

- 72/105 84/106 - 

Предваритель-
ный разогрев 
бетонной смеси 
до 50…55 оС, 
твердение днем 
под прозрачной 
пленкой,  
ночью – укры-
тие теплоизоля-
ционным по-
крытием 

- 88/106 - - 

 
Примечания. 1. В числителе приведена относительная 

(к марочной) прочность бетона в сроки испытаний, в зна-
менателе – то же, в возрасте 28 сут. при условии прекра-
щения ухода за бетоном в сроки его испытания. 

2. 0,5* – твердение бетона в течение светового дня 

Вывод 

Установлено, что уход за дорожным бето-
ном с применением полимерных пленок, пен, 
полимеризующихся и гидрофобных компози-
ций с соблюдением технологии выдерживания 
позволяет получить долговечное бетонное до-
рожное покрытие. Причем наиболее перспек-
тивным направлением является одновременное 
проведение ухода за бетоном и пропитка его 
поверхности гидрофобными и полимеризую-
щимися жидкостями. 
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ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ (ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ) 
КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

В статті розглянуто питання захисту будівельних конструкцій від дії водного середовища за допомогою 
використання гідрофобної композиції ЖФ-4. 

В статье рассмотрены вопросы защиты строительных конструкций от воздействия водной среды с по-
мощью использования гидрофобизирующей композиции ЖФ-4. 

In the article the issues of protection of build constructions from the action of water environment by means of 
use of hydrophobic composition ZhF-4 are considered. 

Водоотталкивающая композиция ЖФ-4 
представляет собой активированную модифи-
кацию кремнийорганических соединений, в ви-
де водного раствора метилсиликоната калия, 
изготавливаемую в соответствии с ТУ 5772085-
05015207-2005. 

Композиция ЖФ-4 предназначена для обра-
ботки пористых строительных материалов, 
кирпича, мрамора, туфа, тяжелых и легких 
(ячеистых) бетонов, гипса, цемента, асбестоце-
мента, дерева, кровельных керамических мате-
риалов, древесностружечных и древесноволок-
нистых плит, картона, дорожных и тротуарных 
плит из бетонных и песчано-цементных смесей, 
различных волокнистых утеплителей, нату-
ральных и синтетических тканей (тентов) для 
придания им повышенных водоотталкивающих 
свойств, увеличения атмосферостойкости, мо-
розостойкости и долговечности. Особенно эф-
фективно использование ЖФ-4 для обработки 
гидромелиоративных сооружений из бетонных 
и других конструкций, где за счет повышения 
водонепроницаемости снижаются до 90 % по-
тери воды и соответственно электроэнергии. 
Кроме того, поверхность, обработанная ЖФ-4, 
не впитывает влагу, сохраняя при этом газовоз-
духопроницаемость, что значительно повышает 
защитные свойства зданий, сооружений и кон-
струкций, продлевает срок их эксплуатации, 
снижает потери тепла, предотвращает развитие 
грибковых образований и плесени. 

Уникальные свойства силиконов (табл. 1  
и 2): гидрофобность, высокая термостойкость, 
термостабильность, морозостойкость, устойчи-
вость к термоокислительной деструкции, гриб-
ковой плесени, простота и технологичность 
использования определяют широкий спектр их 
применения. 

Таблица  1  

Физико-химические свойства 

Наименование показателей Свойства 

Внешний вид Прозрачная жидкость 
без запаха 

Наличие осадка, % Допускается не более  
1…2 

Плотность при темпера-
туре 200С, г/см3 

1,10…1,15 

Щелочность в пересчете 
на КаОН, % 

10,0…12,0 

Массовая доля нелету-
чих веществ, % 

8…10 

Способ применения 

Наносят ЖФ-4 на сухую, очищенную от пы-
ли, грязи и жировых пятен поверхность щет-
кой, кисточкой, губкой или краскопультом до 
момента, когда композиция начинает высыхать 
(впитываться) (2…3 раза мокрым по мокрому). 
При этом следует не допускать подтеков ком-
позиции. 

Работу проводят при температуре не ниже 
+5 °С. Расход ЖФ-4 зависит от пористости об-
рабатываемого материала и в среднем состав-
ляет 350 мл/м2. 

Сведения о безопасности 

Водоотталкивающая композиция ЖФ-4 при 
хранении и использовании не выделяет пары и 
газы, не горюча, взрывобезопасна, нетоксична, 
но имеет щелочную реакцию, поэтому необхо-
димо работать в резиновых перчатках и очках. 
Не допускается попадание композиции в глаза. 
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Таблица  2  

Физико-механические характеристики основных материалов, 
обработанных композицией ЖФ-4 

№ п/п Наименование показателей Нормативное  
значение Метод контроля 

1. Гидрофобизирующие свойства, час 2,0 В соответствии с ТУ 

2. Водопоглощение за 24 часа не более, % для: 
       - бетона В-30 
       - цементного раствора М-150 
       - кирпича глиняного обыкновенного М-75 
       - асбестоцемента 
       - древесины 

 
0,4 
0,8 
6,0 
4,0 

20,0 

В соответствии с ТУ 

3. Глубина проникновения, не менее, мм, для: 
       - бетона В-30 
       - штукатурного раствора М-150 
       - силикатного кирпича М-100 
       - кирпича глиняного М-75 
       - асбестоцемента 

 
0,1 
0,3 
0,5 

3…4 
0,1 

В соответствии с ТУ 

4. Время высыхания на бетонной основе, не более, мин. 60 В соответствии с ТУ 

5. Образование пленок, пятен, разводов, не более, %/м2 Не образует В соответствии с ТУ 

6. Морозоустойчивость, не менее, цикл 300  

7. Срок защитного действия композиции, лет Не менее 5,0  
 

Преимущества использования  

― Увеличение срока службы материалов и 
конструкций. 

― Увеличение периода нормальной экс-
плуатации (межремонтный период). 

― Уменьшение затрат на ремонтно-профи-
лактические работы. 

― Уменьшение теплопотерь. 
― Высокая технологичность. 
― Простота и легкость в применении. 
― Улучшение влагостойкости железобе-

тонных, асбестоцементных, гипсокартонных 
плит, а также изделий из натурального камня, 
керамики и древесины. 

― Не образует на поверхности обрабаты-
ваемых материалов пленки. 

― Обладает хорошей стойкостью во вре-
мени к действию различных факторов, также к 
попеременному замораживанию и оттаиванию, 

устойчива к действию ультрафиолетовых и ин-
фракрасных лучей. 

― Поверхности, обрабатываемые ЖФ-4, не 
впитывают влагу и сохраняют воздухопрони-
цаемость (воздухообмен), что значительно по-
вышает защитные свойства сооружений. 

― Не подвергается разрушающему дейст-
вию мхов и лишайников. 

― Внешний вид обработанных поверхно-
стей не изменяется. 

Все вышеперечисленные свойства гидро-
фобной композиции предопределяют возмож-
ность ее широкого применения для обработки 
строительных композиций, работающих в ус-
ловиях повышенной влажности или подвергае-
мых воздействию атмосферных осадков, грун-
товых и техногенных вод. 

 
Поступила в редколлегию 24.03.2009. 
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УДК 656.21.001.57  

А. А. БОСОВ, К. У. ЄЛІСЕЄНКО, О. І. ХАРЧЕНКО (ДІІТ) 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО 
ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ЗАЛІЗНИЧНОЇ СТАНЦІЇ 
(ПОВІДОМЛЕННЯ 1) 

Пропонується варіант передумов для математичної задачі раціонального використання ресурсів. Вико-
нано побудову економічного інтегрального індикатора для залізничних станцій.  

Предлагается вариант предпосылок для математической задачи рационального использования ресурсов. 
Выполнено построение экономического интегрального индикатора для железнодорожных станций. 

The variant of prerequisites for mathematical problem of rational use of resources is offered. The economic inte-
gral indicator for railway stations is built. 

Вступ 

Для забезпечення конкурентоспроможності 
залізниць в умовах транспортного ринку та ін-
теграції до Європейського Союзу є необхід-
ність розробки і впровадження ресурсозберіга-
ючих технологій на всіх етапах перевізного 
процесу. Зниження витрат лінійних підрозділів 
при виконанні всіх технологічних операцій є 
одним з основних завдань управління експлуа-
таційною роботою, що повністю відповідає 
Концепції і Програмі реструктуризації на заліз-
ничному транспорті України і директивним до-
кументам Укрзалізниці. 

Важлива роль у виконанні перевізного про-
цесу на залізницях України належить залізнич-
ним станціям.  

Будь-яку залізничну станцію можна розгля-
дати як деяке господарство, що у своєму розпо-
рядженні має певні ресурси, і тоді виникає не-
обхідність у розробці математичної моделі залі-
зничної станції з позиції сталого розвитку з 
урахуванням оцінки економічних показників, їх 
впливу на екологію і соціальну сферу [1].  

При постановці задачі раціонального вико-
ристання ресурсів необхідно виходити з насту-
пних понять (передумов). 

Варіант використання ресурсів вважаємо 
раціональним (ефективним), якщо невелике 
відхилення від цього варіанту використання ре-
сурсів приводить до погіршення хоча б одного 
з показників. 

Два ефективні варіанти використання ре-
сурсів називають незрівняними, якщо можна як 
мінімум знайти два показники таких, що один 
показник є кращим в одному варіанті, а інший – 
кращий в іншому варіанті. 

Набір (множина) незрівняних ефективних 
варіантів раціонального використання ресурсів 
називатимемо оптимальними варіантами за Па-
рето.  

Залізнична станція знаходиться в стані ста-
лого розвитку, якщо, не дивлячись на будь-які 
внутрішні і зовнішні дії, вона не покидає мно-
жину варіантів, оптимальних за Парето. 

Постановка задачі 

У даній статті розглядається математичний 
метод оцінки економічних наслідків роботи за-
лізничної станції. 

Для оцінки роботи залізничної станції вико-
ристовуються наступні показники роботи стан-
ції: середньодобове вантаження, середньодобо-
ве розвантаження, простій вагону під однією 
вантажною операцією, простій транзитного ва-
гону без переробки, простій транзитного вагону 
з переробкою, середньодобова переробка ваго-
нів на горі і т.д. 

Виникає задача побудови інтегрального ін-
дикатора економічної діяльності станції на ос-
нові перерахованих показників. 

Для вирішення вказаної задачі при побудові 
інтегрального індикатора економічної діяльно-
сті залізничних станцій використовується ме-
тод головних компонент [2].  

Для визначення інтегрального індикатора 
економічної діяльності залізничної станції був 
проведений аналіз показників роботи двох ста-
нцій Придніпровської залізниці. За період з 
1991 по 2008 рр. розглядалися річні і середньо-
добові показники роботи залізничної станції, на 
підставі яких обчислювалися коефіцієнти коре-
ляції (табл. 1 і 2 ). 
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Таблиця  1  

Кореляційна матриця економічних показників роботи станції Джанкой за 1990-2008 рр.* 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1,00 0,99 0,98 0,93 0,66 -0,47 -0,49 0,25 0,98 0,70 
2 0,99 1,00 0,98 0,93 0,67 -0,46 -0,39 0,30 0,96 0,79 
3 0,98 0,98 1,00 0,97 0,57 -0,45 -0,44 0,19 0,94 0,80 
4 0,93 0,93 0,97 1,00 0,38 -0,37 -0,50 0,04 0,88 0,74 
5 0,66 0,67 0,57 0,38 1,00 -0,41 -0,07 0,55 0,73 0,49 
6 -0,47 -0,46 -0,45 -0,37 -0,41 1,00 0,36 -0,13 -0,48 -0,27 
7 -0,49 -0,39 -0,44 -0,50 -0,07 0,36 1,00 0,19 -0,52 0,14 
8 0,25 0,30 0,19 0,04 0,55 -0,13 0,19 1,00 0,33 0,26 
9 0,98 0,96 0,94 0,88 0,73 -0,48 -0,52 0,33 1,00 0,64 
10 0,70 0,79 0,80 0,74 0,49 -0,27 0,14 0,26 0,64 1,00 

* – В цій таблиці прийнято: 
1 – переробка вагонів на горі в середньому за добу; 2 – відправлено вагонів в середньому за добу; 3 – від-

правлено поїздів в середньому за добу; 4 – відправлено вантажних поїздів; 5 – відправлено довгосоставних 
поїздів; 6 – транзит з переробкою; 7 – транзит без переробки; 8 – простій під однією вантажною операцією; 
9 – кількість вагонів з переробкою; 10 – кількість вагонів без переробки. 

Таблиця  2   

Кореляційна матриця економічних показників роботи 
станції Кривий Ріг-головний за 1991-2008 рр. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 1,00 0,97 0,18 -0,73 -0,60 -0,77 0,54 0,22 -0,35 
2 0,97 1,00 0,26 -0,8 -0,64 -0,76 0,62 0,29 -0,23 
3 0,18 0,26 1,00 -0,45 -0,20 -0,06 0,70 0,93 0,49 
4 -0,73 – 0,8 -0,45 1,00 0,85 0,76 -0,53 -0,33 0,05 
5 – 0,60 -0,64 -0,20 0,85 1,00 0,80 -0,22 -0,04 0,34 
6 -0,77 -0,76 -0,06 0,76 0,80 1,00 -0,17 0,04 0,48 
7 0,54 0,62 0,70 -0,53 -0,22 -0,17 1,00 0,84 0,46 
8 0,22 0,29 0,93 -0,33 -0,04 0,04 0,84 1,00 0,55 
9 -0,35 -0,23 0,49 0,05 0,34 0,48 0,46 0,55 1,00 

* – В цій таблиці прийнято: 
1 – кількість завантажених вагонів; 2 – кількість розвантажених вагонів; 3 – вагонообіг; 4 – простій під 

однією вантажною операцією; 5 – транзит з переробкою; 6 – транзит без переробки; 7 – прийнято поїздів; 8 – 
відправлено поїздів; 9 – перероблено через гору. 

** – сірим кольором відмічені значущі коефіцієнти кореляції, при довірчій вірогідності 0,95. 

У методі головних компонент використову-
ється лінійне перетворення показників 

1 2, ,..., nx x x  у показники, які між собою нескор-
рельовані і нормовані. 

У цьому методі основними є лінійні рівняння  

 
1

m

i ij j
j

x w z
=

=∑ ; 1,i n= , (1)  

або в матричній формі  

 x w z= , (2) 

де 1 2( , ,..., )nx x x x= ; 1 2( , ,..., )nz z z z= ; [ ]ij iw w= , 

1,j n= . 
Відзначимо, що початковою інформацією в 

методі головних компонент є матриця (таблиця) 
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 (3) 

де кожен рядок матриці відповідає значенням 
показників 1 2, ,..., nx x x  у 1-му, 2-му, m-му спо-
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стереженні. У нашому випадку це будуть зна-
чення показників у певні моменти часу.  

На підставі початкової інформації будується 
кореляційна матриця R, елементи якої визна-
чаються за формулою  

i k i k
ik

i k

x x x xR
S S

⋅ − ⋅
=

⋅
, , 1,i k n= , 

де 
1

1 m

i ij
j

x x
m =

= ∑ ; 
1

1 m

i k ij kj
j

x x x x
m =

= ∑ ; 

2

1

1 ( )
1

m

i ij i
j

S x x
m =

= −
− ∑ . 

Хай rλ  і rU , 1,r n=  – власні числа і власні 
вектора-матриці R, тоді стовпці матриці w об-
числюються за формулою 

1/ 2
r r rw U= λ , 1,r n= . 

причому ww R′ = . 
Вектор z визначається за формулою  

1/ 2z U x− ′= Λ . 
Визначимо розкид показників через одну 

головну компоненту *z , яку називають інтегра-
льним показником, таким чином: 
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λ

∑ ∑ ∑ ∑

∑
. (4) 

Використовуючи пакет символьних обчис-
лень MAPLE [3] для знаходження власних век-
торів і власних чисел матриці, будуємо матри-
ці, наведені в табл. 3 і 4.  

Таблиця  3  

Власні числа і власні вектори матриці R (ст. Джанкой) 

λ  Власні вектори  
5.914 0.416 0.409 0.397 0.369 0.253 -0.118 -0.123 0.028 0.409 0.323 
1.559 -0.077 0.064 0.034 -0.324 0.597 0.058 0.410 0.590 -0.053 0.071 
1.253 0.163 -0.029 -0.300 -0.186 0.108 -0.665 -0.395 0.234 0.218 -0.367 
1.18 0.007 -0.258 -0.041 0.187 0.130 0.560 -0.635 0.399 0.030 -0.058 

0.543 -0.080 0.077 0.028 0.449 -0.516 -0.226 0.171 0.625 -0.21 0.056 
0.281 -0.021 -0.120 -0.405 -0.137 -0.003 -0.169 -0.196 0.002 -0.117 0.849 
0.008 -0.740 0.047 -0.051 0.075 -0.039 -0.013 0.017 0.021 0.659 0.069 
-0.04 -0.121 0.746 -0.521 0.171 0.136 0.172 -0.085 -0.072 -0.22 -0.134 

-0.272 -0.358 0.322 0.552 -0.363 -0.072 -0.147 -0.428 0.032 -0.346 0.066 
-0.427 -0.309 -0.278 0.076 0.550 0.510 -0.309 -0.039 -0.197 -0.348 -0.039 

Таблиця  4  

Власні числа і власні вектори матриці R (ст. Кривий Ріг-головний) 

λ  Власні вектори  
4.296 0.443 0.458 0.088 -0.444 -0.381 -0.397 0.277 0.097 0.100 
3.024 -0.058 -0.048 0.505 0.068 0.149 0.224 0.446 0.534 0.423 
0.862 -0.250 -0.276 0.431 0.089 -0.227 -0.475 -0.239 0.354 -0.457 
0.739 0.216 0.210 0.015 0.193 0.619 -0.077 0.364 0.027 -0.591 
0.295 0.460 0.193 0.115 0.681 0.226 -0.249 -0.341 0.011 0.308 
0.069 0.031 0.052 0.724 -0.109 0.036 0.144 -0.057 -0.658 -0.035 
0.020 0.544 -0.705 -0.008 -0.310 0.267 -0.154 -0.056 -0.007 0.111 
-0.020 0.393 -0.197 0.009 0.249 -0.526 0.550 0.149 0.071 -0.372 
-0.286 -0.167 -0.303 -0.117 0.344 -0.221 -0.389 0.624 -0376 0.128 
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Зауваження .  Через обмежене число дослі-
дних даних кореляційна матриця обчислюється 
з певною погрішністю, наслідком чого є наяв-
ність негативних власних чисел, які за модулем 
близькі до нуля. 

Результати розрахунків 

Після обробки економічних даних отримує-
мо залежність інтегрального індикатора еконо-
міки від початкових показників: 

Z * Джанкой = -0,354 1x  + 0,31 2x  – 0,073 3x  +  
+ 0,25 4x  + 0,348 5x  – 0,271 6x  – 0,41 7x  +  

+ 0,526 8x  + 0,007 9x  + 0,264 10x ; 
Z * Кривий Ріг = 0,918 1x  + 0,949 2x  + 0,183 3x –  

– 0,921 4x  – 0,789 5x  – 0,824 6x  + 0,573 7x  +  
+ 0,201 8x  + 0,019 9x . 

На рис. 1 і 2 показана динаміка зміни даного 
індикатора економіки станцій Джанкой і Кри-
вий Ріг-головний за період 1991-2008 рр.  

 

 
Рис. 1. Графік зміни індексу економіки станції Джанкой 

 
Висновок 

Отримані залежності дозволяють оцінити 
вплив початкових показників на інтегральний 

індикатор економіки станції і виконати вибір 
найбільш істотних. 

Створена передумова для розкриття істот-
них показників від ресурсів станції. 
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Рис. 2. Графік зміни індексу економіки станції Кривий Ріг-головний 
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УДК 656.13 

П. Ф. ГОРБАЧОВ (Харківський національний автомобільно-дорожній університет) 

НОВА КОНЦЕПЦІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ  
У ТРУДОВИХ ПЕРЕСУВАННЯХ МІСЬКИМ ПАСАЖИРСЬКИМ 
ТРАНСПОРТОМ 

В роботі з метою врахування випадкового характеру розподілу місткостей транспортних районів з тру-
дових пересувань в матриці кореспонденцій запропоновано інтервальну концепцію моделювання потреб 
населення у пересуваннях, за якої для транспортних розрахунків використовується не один варіант матриці, 
а границі інтервалу її можливих значень при заданих місткостях районів. 

В работе с целью учета случайного характера распределения емкостей транспортных районов по трудо-
вым передвижениям в матрице корреспонденций предложена интервальная концепция моделирования по-
требностей населения в передвижениях, при которой для транспортных расчетов используется не один ва-
риант матрицы, а границы интервала ее возможных значений при заданных емкостях районов. 

In the paper, with the purpose of accounting a casual character of distribution of capacities of transport areas on 
labor movements in a matrix of correspondences, the interval concept of modeling the population needs in move-
ments has been suggested when for transport calculations one uses not one variant of a matrix but borders of an in-
terval of its possible values at the set area capacities. 

Вступ 

Основної задачею організації роботи систем 
маршрутного пасажирського транспорту в міс-
тах вважається визначення трас та провізних 
можливостей маршрутів, виду та типу рухомо-
го складу на них. Ця задача носить назву марш-
рутизації, вона проводиться за рішенням замо-
вника регулярних перевезень, її результати ві-
дображаються в реєстрі маршрутів. 

Вирішення задачі маршрутизації з високою 
ефективністю неможливо без використання су-
часних методів моделювання процесу переве-
зення пасажирів маршрутним транспортом, ос-
кільки вже на самому простому рівні малих 
міст ця задача має таку кількість варіантів ви-
рішення, яка не може бути охоплена людиною-
експертом. 

Загальними рисами більшості сучасних ме-
тодик транспортного моделювання є структура 
моделі, яка включає в себе модель потреб насе-
лення у пересуваннях. Вона відповідає за ство-
рення адекватної матриці пасажирських корес-
понденцій (МПК) та вносить основну частку 
невизначеності в транспортний розрахунок. 

Аналіз публікацій 

Можна виділити два підходи до формування 
матриці пасажирських кореспонденцій міста. 
Перший припускає проведення натурних об-
стежень пересувань [9] і дозволяє одержати 
максимально достовірну інформацію. Основ-
ними недоліками цього підходу є його висока 
трудомісткість та обмеженість сегменту, для 

якого виходить інформація, частіше всього це 
дані про потреби населення в трудових пересу-
ваннях. Його поширене застосування на тери-
торії колишнього Радянського Союзу поясню-
ється наявністю адміністративного ресурсу, 
характерного для планової економіки. При сьо-
годнішніх можливостях, наданих законами ор-
ганам державного управління, проведення та-
ких обстежень малоймовірно. 

В іншому підході для одержання (синтезу) 
матриці кореспонденцій використовуються різ-
номанітні синтетичні моделі, засновані на при-
пущеннях про аналогію транспортної системи 
міста з фізичними системами [2]. Такий підхід 
вимагає значно менших затрат праці для фор-
мування матриці кореспонденцій, однак не до-
зволяє одержати достатньо точних результатів. 
Різниця між теоретичними і реальними значен-
нями при прогнозуванні обсягу кореспонденцій 
може сягати 200 % [3]. Тут слід також відзна-
чити відсутність обґрунтованих оцінних показ-
ників розбіжностей в МПК. Порівняння окре-
мих значень для оцінки всієї матриці явно не-
достатньо, адже навіть помилка в 500 % може 
бути незначною, якщо стосується малих зна-
чень у сусідніх елементах матриці. 

Автор роботи [4] для розрахунків трудових 
кореспонденцій формулює умову контрольних 
сум, за якої потік транспорту, як вхідна вели-
чина, повинен сприйматися і, відповідно, вико-
нуватись при розподілі та поділі кореспонден-
цій як «жорсткий» або «фіксований». Сама ма-
триця кореспонденцій встановлюється як лі-
нійна трансформація матриці оцінки витрат на 
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пересування. Загальними рисами існуючих під-
ходів до моделювання МПК є використання 
транспортних витрат в якості основного факто-
ру вибору робочого місця. Однак в [4] доведе-
ний незначний вплив трудності пересування на 
вибір робочого місця, що означає неможливість 
використання транспортних витрат в якості ос-
новного фактору при формуванні МТК та не-
обхідного розгляду процедури формування 
МТК як випадкового процесу, обумовленого 
впливом багатьох невизначених факторів. 

Мета й постановка задачі 

Метою роботи є розробка концепції з під-
вищення достовірності результатів моделюван-
ня потреб населення міст у трудових пересу-
ваннях. 

Об’єктом дослідження є моделювання по-
треб населення у трудових пересуваннях місь-
ким пасажирським транспортом, а предметом – 
методика врахування випадкового характеру 
процесу формування МПК. 

Матриця пасажирських кореспонденцій має 
наступний вигляд 
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де H  – матриця кореспонденцій за розгляну-
тий період часу; deh  – величина кореспонденції 
(кількість пересувань) між районами відправ-
лення d  та прибуття e ; TPN  – кількість транс-
портних районів у транспортній моделі міста, 
од.; dHO  – місткість транспортного району d  з 
відправлення за розглянутий період часу, 
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Обмеженнями при формуванні МПК висту-
пають звісні та стали місткості транспортних 
районів (ТР): 

[ ]TPconst , 1, ;d dHO d N= = Ψ ∈  

[ ]TPconst , 1, .e eHP e N= = Ω ∈  (2) 

Формування концепції моделювання МПК 

Кількість варіантів МПК при виконанні (2) 
може приймати різні значення залежно від кон-
кретних значень місткостей. В роботі розгляда-
ється найбільш імовірний в реальних умовах 
випадок, коли вона перевищує 103 од. При цьо-
му отримання варіанту МПК, який цілком від-
повідає реальному розподілу кореспонденцій, є 
настільки малоймовірною подією, що її слід 
вважати практично неможливою. 

Слід також враховувати, що перевірити роз-
рахунковий варіант матриці на достовірність 
практично неможливо з-за відсутності фактич-
ної МПК, а така ситуація складується завжди, 
інакше немає сенсу в розрахунку кореспонден-
цій. При прийнятті рішень відносно варіантів 
розвитку ММ міста в таких умовах слід вико-
ристовувати не один варіант МПК, а границі 
інтервалу можливих значень матриці при зада-
них місткостях ТР. Ця концепція дозволяє 
отримати достовірні інтервальні оцінки показ-
ників функціонування МПТ, які використову-
ються в якості критеріїв ефективності ММ. 

В рамках такої концепції границі інтервалу 
можливих значень МПК мають визначатися її 
екстремальними варіантами, які мінімізують та 
максимізують деякий показник, що характери-
зує стан матриці, при заданих місткостях ТР. 

Для практичної реалізації концепції спочат-
ку необхідно визначити основну характеристи-
ку станів МПК, яка найбільш суттєво впливає 
на показники якості функціонування МПТ та 
дозволяє оцінювати розбіжності між різними 
варіантами матриці. 

Пошук такого показника слід засновувати 
на функціональному призначенні моделі потреб 
населення у пересуваннях. Це означає, що сту-
пінь суттєвості розбіжностей між різними варі-
антами МПК необхідно оцінювати впливом 
відхилень у значеннях матриці на критерій 
ефективності маршрутної системи. 

В якості основного варіанта критерію ефек-
тивності маршрутної системи при оцінці точно-
сті МПК приймається загальний час пересуван-
ня. З одного боку, він є найбільш поширеним 
варіантом критерію при вирішенні задачі мар-
шрутизації з позицій потенційних замовників.  
З іншого боку, час пересування дозволяє повні-
стю врахувати територіальний фактор при оці-
нці точності моделі потреб населення у пересу-
ваннях, якщо в якості основної характеристики 
трудності пересування також використовувати 
його загальний час, враховуючи всі елементи 
витрат часу пасажирами на пересування. 

З метою підвищення достовірності резуль-
татів дослідження цей критерій доповнюється 

211



двома додатковими інтегральними показника-
ми якості обслуговування пасажирів: середнім 
часом поїздки в транспортному засобі та коефі-
цієнтом пересадочності. 

Побудова методики оцінки розбіжностей 
варіантів моделі потреб населення у пересуван-
нях засновується на дослідженні одного варіан-
та МПК – матриці трудових пересувань м. Су-
ми, отриманої розрахунковим методом за до-
помогою натурних обстежень пасажиропотоків 
на ключових ділянках ВДМ міста. Ця матриця 
описує модель потреб населення 30-ти ТР міс-
та. При таких розмірах повною мірою прояв-
ляються особливості цього об’єкту, що забез-
печує загальний характер висновків експериме-
нтальних досліджень. 

Експериментальна оцінка розбіжностей ви-
конується для існуючого варіанта ММ міста, 
змодельованого кафедрою транспортних тех-
нологій ХНАДУ при виконанні роботи «Розро-
бка схеми руху громадського транспорту в міс-
ті Суми». 

В якості факторів експерименту, тобто по-
тенційних оцінних показників розбіжностей 
МПК, прийнято різницю в мінімальній транс-
портній роботі по реалізації матриць W∆  та 
відносне відхилення значень кореспонденцій в 
матрицях H∆ : 
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де deh  – величина кореспонденції між района-
ми d  та e  у вихідній (базовій) матриці, пас.; 

'
deh  – величина кореспонденції між районами 

d  та e , в експериментальній (новій) матриці, 
пас.; deL  – мінімальна відстань між районами 
d  та e , км. 

З урахуванням умови сталості місткостей ТР 
(2) сумарна зміна значення кореспонденцій 
завжди буде дорівнювати 0, тому для оцінки 
відносного відхилення значень кореспонденцій 
в матрицях H∆  необхідно використовувати 
інший показник. За аналогією із середньоквад-
ратичним відхиленням, різниця кореспонденцій 
розраховується наступним чином: 
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Сам експеримент проводиться у два етапи. 
На першому, пошуковому етапі в кожному екс-
перименті змінюється значення одної кореспо-
нденції та оцінюються результати такої зміни. 
Зміна значення кожної кореспонденції приво-
дить до необхідності відповідних змін інших 

кореспонденцій з метою збереження значень 
місткостей ТР по відправленню та прибуттю. За 
аналогією з транспортною задачею такі зміни 
називаються циклами. В пошуковому експери-
менті приймаються мінімальні, квадратні цик-
ли, за яких в експериментальній (новій) матриці 
змінюються значення чотирьох кореспонден-
цій. У двох з них, в тому числі джерела зміни 
матриці та кореспонденції, яка є діагональною 
відносно нього, значення кореспонденції змен-
шуються на величину h∆ . Два інших елемента 
квадратного циклу збільшуються на величину 

h∆ . 
Для проведення пошукового експерименту 

були прийняти екстремальні умови, за яких ве-
личина зміни кореспонденцій h∆  має максима-
льно можливу величину з врахуванням не-
від’ємності значень кореспонденцій: 

 [ ]TP0; , 1,deh d e N≥ ∀ . (5) 

Тоді 

 min( , )de fgh h h∆ = , (6) 

де h∆  – величина зміни кореспонденцій, пас.; 
deh  – величина кореспонденції між районами 

d  та e  – джерело змін у вихідній (базовій) ма-
триці, пас.; gfh  – величина кореспонденції між 
районами g  та f – елементу, діагонального 
відносно джерела змін deh . 

За прийнятих в пошуковому експерименті 
умов зміни МПК по квадратному циклу залеж-
ність для визначення відносного відхилення 
значень кореспонденцій в матрицях (4) може 
бути перетворена у подвоєну величину зміни 
кореспонденції h∆ : 

 ' 2 24 ( ) 4 2de deH h h h h∆ = ⋅ − = ⋅∆ = ⋅∆ . (7) 

Тому для аналізу результатів пошукового 
експерименту в подальшому використовується 
величина лінійної зміни кореспонденцій h∆ . 

Величина різниці в мінімальній транспорт-
ній роботі по реалізації матриць W∆  має абсо-
лютний характер та складно сприймається, то-
му вона також замінюється на більш простий та 
зрозумілий показник – зміну середньої дально-
сті пересування 

 
TP TP

1 1

N N

de
d e

Wl
h

= =

∆
∆ =

∑∑
, (8) 

де l∆  – величина зміни середньої дальності 
пересування, км. 
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Після визначення умов проведення експе-
рименту необхідно сформувати його план.  
В даному випадку кожний дослід експерименту 
обумовлюється номерами двох кореспонденцій: 
джерела змін у вихідній (базовій) матриці та 
елементі, діагональному відносно джерела змін. 
З врахуванням того, що значення кореспонден-
цій носять випадковий характер, а пошуковий 
експеримент має характер вибіркового дослі-
дження, для формування плану був прийнятий 
власно випадковий метод відбору одиниць у 
вибіркову сукупність [6]. При цьому номери 
кореспонденцій визначаються за допомогою 
генератора випадкових чисел, вбудованого в 
Microsoft Excel. Для кожного досліду генеру-
ється два випадкових числа в межах від 1 до 
900, а на їх основі визначаються індекси відпо-
відних елементів матриці. 

Сформований таким чином повний план 
пошукового експерименту складається зі 100 
дослідів. Більша кількість змін кореспонденцій 
в цьому плані дорівнює 0h∆ = , а значущими 
виявилися 27 дослідів 

Для кожного досліду відповідно плану вру-
чну змінювалась матриця трудових пересувань. 
На основі отриманої МПК розраховувались ма-
триці відстаней між ТР, часу пересування па-
сажирів, часу поїздки в транспортному засобі 
та кількості пересадок. Ці розрахунки проводи-
лися за допомогою транспортної моделі м. Сумі 
в середовищі VISUM. 

Результати розрахунків дали змогу визначи-
тись із потрібною кількістю дослідів на основі 
залежності чисельності вибірки для середньої 
при власно-випадковому, повторному відборі 
одиниць у вибіркову сукупність, наведену в [6]: 

 
2 2

в 2
tN ⋅ σ

=
∆

, (9) 

де t  – розрахункове значення критерію Стью-

дента, 
в

63
4

t
n

= +
−

 [9]; вn  – кількість спосте-

режень у початковій вибірці, в 27n =  од.; σ  – 
середньоквадратичне відхилення показника, 
приймається по вибірці; ∆  – гранична помилка 
вибірки, приймається 0,005 x∆ = ⋅ ; x  – середнє 
значення показника в початковій вибірці. 

Навіть за таких жорстких умов, коли грани-
чна помилка вибірки приймається на рівні  
0,5 % від середньої, необхідний обсяг вибірки 
по всіх розрахункових показниках не переви-
щив 3 од. Тобто проведена серія дослідів має 
надлишковий обсяг, який гарантує, що ймовір-
ність перевищення потрійної середньої помил-
ки вибірки не перевищує 0,001. Це дозволило за 

отриманими в експерименті даними провести 
статистичну оцінку ступеню впливу обраних 
показників розбіжностей матриць на підсумкові 
показники функціонування ММ, результати 
якої наведені в табл. 1 – 2. 

Таблиця  1  

Залежність показників якості обслуговування 
пасажирів від величини зміни кореспонденцій 

для існуючого варіанту 

Назва показника якості 
Статистична 
характеристи-
ка залежності 

Час пере-
сування, 

хв. 

Час поїзд-
ки, хв. 

Коефіцієнт 
пересадоч-

ності 

Множинний 
коефіцієнт 
кореляції 

0,695 0,718 0,578 

Коефіцієнт 
детермінації 0,483 0,516 0,334 

Стандартна 
помилка 0,041 0,034 0,001 

Критерій 
Фішера 23 27 13 

Значимість 
критерію 5,75E-05 2,45E-05 0,002 

Таблиця  2  

Залежність показників якості обслуговування 
пасажирів від середньої дальності пересування 

для існуючого варіанту 

Назва показника якості 
Статистична 
характеристи-
ка залежності 

Час пере-
сування, 

хв. 

Час поїзд-
ки, хв. 

Коефіцієнт 
пересадоч-

ності 

Множинний 
коефіцієнт 
кореляції 

0,9989 1 0,9123 

Коефіцієнт 
детермінації 0,9979 0,9999 0,8323 

Стандартна 
помилка 0,0027 0,0004 0,0006 

Критерій 
Фішера 11735,83 305394,6 124,086 

 

Наведені в таблицях статистичні характери-
стики свідчать про можливість інтегральної 
оцінки розбіжностей у матрицях кореспонден-
цій за допомогою обох показників: різниці в 
мінімальній транспортній роботі по реалізації 
матриць та відносного відхилення значень ко-
респонденцій. Але суттєво більшу значимість 
має перший показник, так, середня дальність 
пересування здійснює практично функціональ-
ний вплив на часові показники якості обслуго-
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вування пасажирів та достатньо вагомий вплив 
на коефіцієнт пересадочності в маршрутній ме-
режі міста. Тому саме різницю в мінімальній 
транспортній роботі доцільно використовувати 
в якості основного показника розбіжностей між 
матрицями кореспонденцій або основної харак-
теристики МПК. 

Але для визначення виду залежності часу 
пересування отриманих результатів недостат-
ньо. Масштаби змін в МПК м. Суми в рамках 
пошукового експерименту є малозначущими з 
точки зору показників якості обслуговування 
пасажирів. Максимальної зміни, лише ≈ 1,4 %, 
дістав час руху у транспорті. Це диктує необ-
хідність продовження експерименту з метою 
отримання більш суттєвих змін у матриці. 

Основною проблемою при поширенні екс-
перименту є спосіб проведення змін у значен-
нях кореспонденцій. Надмірна кількість мож-
ливих варіантів матриці обумовлює повну від-
сутність будь-яких вказівок до бажаних напря-
мів таких змін. Тому було прийняте рішення 
про поступове об’єднання змін матриці з плану 
пошукового експерименту. Спочатку з резуль-
татами пошукового експерименту були відібра-
ні 6 найбільш значущих дослідів, 3 з позитив-
ним та 3 з негативним впливом на критерії.  
З цих змін МПК були складені 14 з 15 можли-
вих дослідів з парними змінами. Одна парна 
зміна виявилась неможливою із-за участі в них 
загальної кореспонденції. 

Потім були сформовані дві матриці, в яких 
були об’єднані всі «позитивні» та «негативні» 
зміни кореспонденцій, та ще одна матриця, яка 
об’єднує два попередніх варіанти. Додатково 
була сформована ще одна МПК, у якій були 
змінені дві нові кореспонденції з найбільшими 
впливом на середню дальність пересування па-
сажирів. 

Окремо, для отримання максимальних змін 
кореспонденцій відносно базового варіанту, 
були сформовані два варіанта МПК м. Суми, 
які мінімізують та максимізують транспортну 
роботу по матриці. Пошук екстремальних ста-
нів МПК виконувався за допомогою програми 
Mercs.exe, яка є частиною пакету прикладних 
програм кафедри транспортних технологій 
ХНАДУ. 

Статистичний аналіз результатів показав, 
що коефіцієнт регресійної моделі при середньої 
дальності пересування пасажирів дорівнює ≈ 3, 
це означає, що 5 % зміна критерію, яку доціль-
но прийняти в якості межи значущості, забез-
печується 1,7 % зміни середньої дальності поїз-
дки пасажирів. 

Однак необхідно відзначити, що отримані в 
експерименті екстремальні варіанти МПК ма-
ють малореальний характер внаслідок низької 
кількості завантажених клітинок. 

Висновки 

Запропонована інтервальна концепція моде-
лювання потреб населення у пересуваннях до-
зволяє адекватно оцінити межі інтервалу, в 
якому знаходиться фактичний розподіл трудо-
вих кореспонденцій міста. 

Інтегральну оцінку розбіжностей в матрицях 
кореспонденцій слід проводити за різницею в 
мінімальній транспортній роботі по реалізації 
матриць. 

Для отримання практично придатних до за-
стосування варіантів МПК, які обмежують най-
більш імовірні варіанти розподілу кореспонде-
нцій, в умови транспортної задачі необхідно 
ввести додаткові обмеження на відповідність 
розподілу кореспонденцій пасажиропотокам на 
ділянках ВДМ при пошуку границь інтервалу. 
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УДК 656.788 

В. С. НАУМОВ (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет) 

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ЭКСПЕДИЦИОН-
НОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Визначено елементарні технологічні операції процесу транспортно-експедиційного обслуговування на 
автомобільному транспорті. Запропоновано базові алгоритми технологічного процесу транспортно-
експедиційного обслуговування. Формалізовано і проаналізовано принципові схеми технологічного проце-
су, що використовуються. 

Определены элементарные технологические операции процесса транспортно-экспедиционного обслужи-
вания на автомобильном транспорте. Предложены базовые алгоритмы технологического процесса транспор-
тно-экспедиционного обслуживания. Формализованы и проанализированы использующиеся принципиаль-
ные схемы технологического процесса. 

The basic technological operations of the automobile freight forwarding process have been determined. The base 
algorithms of the freight forwarding technological process have been proposed. The fundamental flow charts of 
technological process in use have been formalized and analyzed. 

Введение 

Процесс транспортно-экспедиционного об-
служивания (ТЭО) является сложным техноло-
гическим процессом, а управление им характе-
ризуется наличием большого количества аль-
тернатив на разных стадиях принятия решений. 
Цена ошибки при принятии решения бывает 
довольно высока, что объясняется достаточно 
высокой стоимостью простоев транспортных 
средств, возможностью порчи груза и потерей 
дополнительных доходов экспедиторов. Одна-
ко современные подходы к обоснованию при-
нятия решений при управлении ТЭО [1, 2] по-
зволяют решать довольно узкий круг задач. По-
этому особую актуальность приобретает задача 
анализа технологических схем для дальнейшего 
повышения эффективности процесса ТЭО. 

Анализ публикаций 

В [2] элементарные технологические опера-
ции разделяются на группы: операции при от-
правке и операции при прибытии груза. К опе-
рациям при отправке груза авторы относят при-
ём заявки на доставку и разработку транспорт-
но-технологической схемы доставки груза. При 
этом процесс приёма заявки разделяется на не-
сколько элементарных операций: приём запро-
са клиента, подготовка коммерческого предло-
жения, отправка коммерческого предложения 
клиенту, выяснение реакции клиента на сде-
ланное предложение и отправка клиенту формы 
заявки на ТЭО и перевозку. Соответственно, 
разработка технологической схемы включает 
выбор вида транспортного средства, выбор пе-

ревозчика, разработку оптимальной транспорт-
но-технологической схемы и уточнение себе-
стоимости выполняемых работ. К операциям 
при прибытии груза относятся операции, свя-
занные с приёмом груза (проверка сохранности 
по массе и количеству, составление коммерче-
ских актов в случае повреждения) и операции, 
связанные с проведением расчётов (раскреди-
тация перевозочных документов, их регистра-
ция и оплата за счёт клиента провозных плат и 
сборов). Кроме того, авторы выделяют ряд до-
полнительных операций, выполнение которых 
может быть предусмотрено договором: предос-
тавление перевозчику данных об использова-
нии транспортного средства, консультацион-
ные услуги, осуществление экспедитором от-
дельных контрольных и учётных функций  
и т.п. 

В [3] технология ТЭО рассматривается как 
составная часть общего технологического про-
цесса организации централизованного завоза и 
вывоза грузов по станциям железных дорог. 
Выделяется 33 составляющих, из них 14 опера-
ций по оформлению документации и 5 учётных 
операций. С использованием выделенных опе-
раций предложено 3 формы ТЭО: основной 
комплекс, основной комплекс и выполнение 
погрузо-разгрузочных работ, основной ком-
плекс и выполнение погрузо-разгрузочных и 
складских работ. Однако в более поздней рабо-
те [4] авторы укрупняют большинство элемен-
тов и в качестве основных выделяют 17 опера-
ций. 

В [1] базовые элементы группируются, и 
выделяется 20 основных: подписание догово-
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ров на ТЭО, выбор наиболее рациональных ви-
дов транспорта, платёжно-расчётные операции, 
приёмо-сдаточные операции и оформление до-
кументации, таможенные операции информи-
рование участников транспортного процесса о 
движении грузов, перевалка грузов с одного 
вида транспорта на другой, оформление актов о 
выявлении дефектов груза, перевозка грузов, 
хранение, погрузка, разгрузка, упаковка, груп-
пирование, сортировка, затаривание, сопрово-
ждение, маркировка, передача груза, ремонт 
тары и пакетирующих материалов. При этом 
указывается, что большинство из выделенных 
операций не связаны технологически и могут 
выполняться одной или несколькими организа-
циями. Однако более предпочтительным явля-
ется выполнение всех функций специализиро-
ванным транспортно-экспедиционным пред-
приятием (ТЭП). 

Цель и постановка задачи 

Объектом исследования является техноло-
гический процесс ТЭО на автомобильном 
транспорте, а предметом – особенности и 
структура технологического процесса. 

Целью работы является определение содер-
жания и анализ структуры технологического 
процесса ТЭО, осуществляемого современны-
ми ТЭП на автомобильном транспорте. Для 
достижения цели исследования необходимо 
определить элементарные технологические 
операции, формализовать и проанализировать 
использующиеся принципиальные схемы тех-
нологического процесса. 

Анализ технологического процесса  
на современных ТЭП 

Структура технологического процесса опре-
деляется имеющейся материальной базой  
ТЭП – средствами связи и собственным под-
вижным составом. Соответственно, можно вы-
делить два типа экспедиционных предприя- 
тий – базовое ТЭП (имеющее только специаль-
ные средства связи) и ТЭП с собственным под-
вижным составом. В [5] отмечается, что на 
практике дифференциация между перевозчи-
ком и экспедитором зачастую является искус-
ственной, и нередко эти два вида деятельности 
выполняются одной и той же компанией и ос-
нованы на внутреннем сотрудничестве соответ-
ствующих подразделений. Поэтому ко второму 
типу ТЭП относятся также перевозчики, орга-
низационная структура которых содержит экс-
педиторский отдел. 

В результате анализа практического опыта 
работы современных экспедиторов можно вы-
делить следующие элементарные составляю-
щие технологического процесса ТЭО при пере-
возке грузов на автомобильном транспорте: 

1 – приём заявки и уточнение её парамет-
ров; 

2 – консультации с партнёрами (другими 
ТЭП) и/или постоянными клиентами (перевоз-
чиками) относительно возможности выполне-
ния заявки; 

3 – оценка возможности и целесообразности 
выполнения заявки собственным подвижным 
составом; 

4 – поиск вариантов выполнения заявки на 
логистических сайтах; 

5 – размещение заявки на специализирован-
ных логистических сайтах; 

6 – анализ поступивших вариантов выпол-
нения заявки; 

7 – согласование варианта и цены с перевоз-
чиком; 

8 – согласование цены с грузовладельцем; 
9 – оформление договора на ТЭО, при необ-

ходимости – дополнительной документации; 
10 – координация процесса доставки груза. 
Заявки, поступающие в ТЭП, по виду заказ-

чика делятся на два типа: заявки от перевозчи-
ков и заявки от грузовладельцев. Перевозчик, 
обращаясь к экспедитору, даёт заявку о необ-
ходимости обеспечения обратной загрузки 
транспортного средства, а грузовладелец – о 
необходимости доставки партии груза. При 
этом заявка, поступающая от перевозчика, ха-
рактеризуется следующими параметрами: тип 
кузова транспортного средства (тип напольного 
покрытия), возможные способы погрузки, объ-
ём кузова и тоннаж, направление движения (не 
обязательно конкретный населенный пункт, 
возможно – регион). Заявка грузовладельца со-
держит следующие обязательные элементы: 
вид груза, тоннаж и габариты, вид упаковки и 
маршрут. Кроме перечисленных параметров 
заявок перевозчика и грузовладельца также не-
обходимо выделить форму оплаты. Если рас-
сматривается поток заявок на ТЭО, то каждая 
заявка характеризуется интервалом поступле-
ния (величиной интервала между временем по-
ступления предыдущей заявки и текущей). 

Используя выделенные элементарные со-
ставляющие схематически технологический 
процесс ТЭО можно определить в виде алго-
ритмов (рис. 1). 
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Рис. 1. Алгоритм технологического процесса ТЭО: 

1 – при обслуживании заявки от перевозчика, 2 – при обслуживании заявки от грузовладельца для базового ТЭП; 
3 – при обслуживании заявки от грузовладельца для ТЭП с собственным подвижным составом 

На рис. 1 элементарные операции обозначе-
ны цифрами в соответствии с приведенным 
выше списком. Знак «?» после элемента в опе-
раторе условия обозначает проверку выполне-
ния соответствующего условия с положитель-
ным («да») или отрицательным («нет») резуль-
татом. Так, «2?» в операторе условия указывает 
на запрос результата операции «консультации с 
партнёрами и/или постоянными клиентами от-
носительно возможности выполнения заявки». 
Если результат положительный (постоянный 
клиент или партнер будет участвовать в обслу-
живании) то выполняется ветка алгоритма «да», 
ветка «нет» выполняется в противном случае 
(постоянный клиент или партнер не имеет воз-
можности участвовать в обслуживании заявки). 

Анализируя алгоритмы на рис. 1, следует 
обратить внимание на то, что для большинства 
элементов технологического процесса (2-4, 6-8) 
результат выполнения операции определяет 
следующий элемент. Операции 1, 5, 9 и 10 яв-
ляются линейными, т.е. однозначно определя-
ют следующий элемент технологического про-
цесса ТЭО. 

В [6] процесс ТЭО рассматривается как 
упорядоченное по времени начала выполнения 
множество операций Тх: 

1 2 н н{ , ,..., }, при ,x n i j i jT x x x x x i j t t= < ↔ ≤≺   
(1) 

где xi – элементарные операции;≺  – отношение 
порядка, указывающее на то, что первый эле-
мент предшествует второму; tнi, tнj – время на-
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чала i-ой и j-ой операций, соответственно; n – 
количество операций (в соответствии с рас-
сматриваемым элементарным составом процес-
са ТЭО n = 10). 

Используя определение (1), на основании 
алгоритмов на рис. 1 определим возможные 
варианты технологических схем ТЭО. При этом 
следует выделить множество вариантов Ауд, 
когда заявка будет удовлетворена, и множество 
вариантов Ануд совокупности операций, после 
которых заявка по различным причинам оста-
нется необслуженной. 

При обслуживании заявки, поступившей от 
перевозчика, возможны следующие варианты 
технологических схем, в результате которых 
заявка будет удовлетворена: 

1 1 2 7 9 10

2 1 2 4 7 9 10

3 1 2 4 5 6 7 9 10

{ , , , , };
{ , , , , , };
{ , , , , , , , }. (2)

x

x

x

T x x x x x
T x x x x x x
T x x x x x x x x

=⎡
⎢ =⎢
⎢ =⎣

 

Заявка от перевозчика может остаться необ-
служенной в следующих случаях: 

4 1 2 7

5 1 2 4 7

6 1 2 4 5 6

7 1 2 4 5 6 7

{ , , };
{ , , , };
{ , , , , };
{ , , , , , }. (3)

x

x

x

x

T x x x
T x x x x
T x x x x x
T x x x x x x

=⎡
⎢ =⎢
⎢ =
⎢

=⎢⎣

 

Таким образом, при обслуживании заявки 
перевозчика множество вариантов удовлетво-
рения заявки А

удA  состоит из 3 элементов: 

 А
уд 1 2 3{ , , }x x xA T T T= . (4) 

Множество вариантов А
нудA , при которых за-

явка останется неудовлетворенной, содержит 4 
элемента: 

 А
нуд 4 5 6 7{ , , , }x x x xA T T T T= . (5) 

При обслуживании заявки от грузовладель-
ца базовым ТЭП соответствующие множества 

Б
удA  и Б

нудA  определяются аналогично: 

 Б
уд 8 9 10{ , , }x x xA T T T= ; (6) 

 Б
нуд 4 5 6 7 11 12 13{ , , , , , , }x x x x x x xA T T T T T T T= . (7) 

Причём 

8 1 2 7 8 9 10

9 1 2 4 7 8 9 10

10 1 2 4 5 6 7 8 9 10

{ , , , , , };
{ , , , , , , };
{ , , , , , , , , }, (8)

x

x

x

T x x x x x x
T x x x x x x x
T x x x x x x x x x

=⎡
⎢ =⎢
⎢ =⎣

 

11 1 2 7 8

12 1 2 4 7 8

13 1 2 4 5 6 7 8

{ , , , };
{ , , , , };
{ , , , , , , }. (9)

x

x

x

T x x x x
T x x x x x
T x x x x x x x

=⎡
⎢ =⎢
⎢ =⎣

 

Необходимо отметить, что A Б
нуд нудA A⊂ . 

При обслуживании заявки от грузовладель-
ца ТЭП с собственным подвижным составом 
соответствующие группы вариантов техноло-
гических схем имеют вид: 

14 1 3 8 9 10

15 1 3 2 7 8 9 10

16 1 3 2 4 7 8 9 10

17 1 3 2 4 5 6 7 8 9 10

{ , , , , };
{ , , , , , , };
{ , , , , , , , };
{ , , , , , , , , , }, (10)

x

x

x

x

T x x x x x
T x x x x x x x
T x x x x x x x x
T x x x x x x x x x x

=⎡
⎢ =⎢
⎢ =
⎢
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18 1 3 8

19 1 3 2 7

20 1 3 2 7 8

21 1 3 2 4 7

22 1 3 2 4 7 8

23 1 3 2 4 5 6

24 1 3 2 4 5 6 7

25 1 3 2 4 5 6 7 8

{ , , };
{ , , , };
{ , , , , };
{ , , , , };
{ , , , , , };
{ , , , , , };
{ , , , , , , };
{ , , , , , , , }. (11)
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⎢ =⎢
⎢ =
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Тогда множества вариантов В
удA  и В

нудA  вы-
полнения ТЭО для экспедитора с собственным 
подвижным составом имеют вид: 

 В
уд 14 15 16 17{ , , , }x x x xA T T T T= ; (12) 

В
нуд 18 19 20 21 22 23 24 25{ , , , , , , , }x x x x x x x xA T T T T T T T T= . (13) 

Эффективность технологических схем мож-
но оценить по значению вероятности выполне-
ния заявки на ТЭО. Если предположить, что 
положительный и отрицательный результат 
выполнения элементов технологического про-
цесса х2-х4 и х6-х8 равновероятен, то вероят-
ность pi того, что процесс обслуживания будет 
реализован по i-тому варианту, можно опреде-
лить по формуле 

 0,5 ik
ip = , (14) 

где ki – общее количество элементов, опреде-
ляющих структуру варианта обслуживания 
(элементов х2-х4 и х6-х8). 

Результаты расчётов вероятности обслужи-
вания по вариантам Тх1 – Тх25 технологических 
схем представлены в табл. 1. 
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Таблица  1  

Характеристики вариантов технологических 
схем процесса ТЭО 

Вариант тех-
нологической 

схемы 

Общее количество 
элементов, опреде-
ляющих структуру 

варианта 

Вероятность 
реализации 
варианта 

Тх1 2 0,250000 

Тх2 3 0,125000 

Тх3 4 0,062500 

Тх4 2 0,250000 

Тх5 3 0,125000 

Тх6 3 0,125000 

Тх7 4 0,062500 

Тх8 3 0,125000 

Тх9 4 0,062500 

Тх10 5 0,031250 

Тх11 3 0,125000 

Тх12 4 0,062500 

Тх13 5 0,031250 

Тх14 2 0,250000 

Тх15 4 0,062500 

Тх16 5 0,031250 

Тх17 6 0,015625 

Тх18 2 0,250000 

Тх19 3 0,125000 

Тх20 4 0,062500 

Тх21 4 0,062500 

Тх22 5 0,031250 

Тх23 4 0,062500 

Тх24 5 0,031250 

Тх25 6 0,015625 

Суммируя соответствующие значения, по-
лучаем, что при поступлении заявки от пере-
возчика вероятность удовлетворения заявки 
составляет 0,44, а вероятность отказа – соответ-
ственно 0,56. При обслуживании заявки грузо-
владельца базовым ТЭП вероятность отказа 

составляет 0,78, а экспедитором с собственным 
подвижным составом – 0,64. Полученные зна-
чения говорят о довольно низкой относитель-
ной эффективности выполнения ТЭО экспеди-
торами без собственного подвижного состава. 

Выводы 

Приведенный элементарный состав техно-
логического процесса ТЭО отражает специфи-
ку работы современных ТЭП. Целесообраз-
ность увеличения количества операций и, соот-
ветственно, изменение технологии обслужива-
ния перевозчиков и грузовладельцев должны 
быть научно обоснованы, что требует разра-
ботки соответствующей методики. 

Приведенные значения вероятностей отказа 
позволяют осуществлять только относительную 
оценку технологического процесса ТЭО, т.к. 
получены в предположении об одинаковой ве-
роятности положительного и отрицательного 
результата выполнения операций. 
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УДК 669.14.018.294 

І. О. ВАКУЛЕНКО (ДІІТ)  

АНАЛІТИЧНИЙ ОПИС КРИВОЇ ЦИКЛІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 
ВУГЛЕЦЕВОЇ СТАЛІ 

У статті викладено результати досліджень з метою математичного опису кривої циклічного навантажен-
ня вуглецевої сталі. 

В статье представлены результаты исследований с целью математического описания кривой цикличес-
кого нагружения углеродистой стали. 

In the article the research results of mathematical description of curve of cyclic loading of carbon steel are pre-
sented. 

Використання аналітичних залежностей, які 
дають змогу прогнозувати характер поведінки 
металу під час циклічного навантаження, обу-
мовлює необхідність розробки методичного 
забезпечення стосовно визначення параметрів 
рівнянь. Як показано в [1], використання коре-
ляційних співвідношень, які засновані на по-
шуку зв’язків між характеристиками циклічно-
го та статичного навантажень має, у більшості 
випадків, достатньо обмежене використання. 
Обумовлене це суттєвими розбіжностями між 
характером розвитку процесів структурних пе-
ретворень в металах та сплавах під час цикліч-
ного навантаження та за умови односпрямова-
ного статичного деформування. Підтверджують 
наведене положення результати структурних 
досліджень як в процесі самого навантаження, 
так і під час фрактографічного аналізу повер-
хонь руйнування, після статичного та цикліч-
ного деформування. 

Якісно інший підхід спостерігається, коли 
застосовують аналітичні співвідношення, які 
дозволяють прогнозувати хід кривих циклічно-
го навантаження. В цьому випадку особливого 
значення набувають питання щодо визначення 
параметрів, які входять до співвідношень та які, 
в свою чергу, можуть бути зв’язані з процесами 
структурних перетворень при навантаженні 
металу [2]. 

З урахуванням зовнішнього вигляду кривої 
циклічного навантаження та з метою її опису 
найбільшого розповсюдження набули рівняння 
у вигляді ступеневих функцій [3] типу: 

 nKN −σ = , (1) 

де K  – постійна величина, n – показник ступе-
ня, σ – амплітуда та N  – кількість циклів нава-
нтаження. Аналіз співвідношення (1) показує, 
що величина K  може представляти собою зна-

чення амплітуди навантаження, коли 1N = . За 
цими умовами характер поведінки металу по-
винен наближуватися до такого, що спостеріга-
ється при статичному навантаженні. З іншого 
боку, розглядаючи як можливий випадок, коли 

0n → , K  може представляти амплітуду при 
необмеженому втомленні. Але з урахуванням 
вигляду співвідношення (1), досягнення умов 
коли n  буде дорівнювати нулю, скоріш за все 
не укладається у межі практичного викорис-
тання рівняння. 

Метою роботи явилася оцінка можливості 
застосування співвідношення (1) для аналізу 
кривих циклічного навантаження. 

Матеріалом для дослідження була обрана 
вуглецева сталь з кількістю вуглецю 0,45 %, яка 
використовується для виготовлення залізнич-
них осей колісних пар. Виготовлені зразки під-
давали циклічному навантаженню за схемою 
«згин з обертанням» [3]. 

На рис.1 наведений вигляд експерименталь-
ної кривої циклічного навантаження вуглецевої 
сталі з 0,45 % С після гарячої прокатки. Пред-
ставляючи окремі ділянки кривої у вигляді 
прямих відрізків, можна з визначеною точністю 
визначити положення границі, яка відділяє об-
ласть багато циклового втомлення від малоци-
клового: місце перетину прямих (рис. 1). 

Для знаходження параметрів рівняння (1), 
проведемо логарифмування, після чого отрима-
ємо: 

 log log logK n Nσ = − . (2) 

Однак, з урахуванням того, що рівняння (1) 
в значній ступені подібне співвідношенню, яке 
використовується для опису кривої статичного 
односпрямованого навантаження: = nKσ ε , де 
σ, ε – істинні напруження і деформація відпові-
дно, K  – коефіцієнт, n  – показник ступеня [1], 

220



вважається доцільним представити (1) у вигля-
ді: 

 1 n

K
N

⎛ ⎞σ = ⎜ ⎟
⎝ ⎠

. (3) 

Такий підхід дозволить у подальшому про-
водити порівняльну оцінку абсолютних значень 
подібних характеристик кривих статичного і 
циклічного навантаження, хоча умови дефор-
мування суттєво відрізняються. 

 
Рис. 1. Криві циклічного навантаження вуглецевої 
сталі з 0.45 % С, експериментальна (1), розрахована 

(2) за рівнянням (3) 

Так, після логарифмування співвідношення 
(3) отримаємо: 

 1log log logK n
N

⎛ ⎞σ = + ⎜ ⎟
⎝ ⎠

. (4) 

Результат будови кривої циклічного наван-
таження досліджуваної сталі в координатах 

1log log
N

⎛ ⎞σ − ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 наведений на рис. 2. Існування 

двох ділянок на кривій указує на якісно різну 
поведінку металу при навантаженні. Так, при 
амплітудах від 500 до 300 Н/мм2 поведінка ме-
талу відповідає малоцикловому втомленню, для 
якого характерною ознакою є механізм заро-
дження тріщин по границях виникаючих фраг-
ментів в середині зерен структурно вільного 
фериту. Для ділянки більш низьких амплітуд 
(менше 300 Н/мм2) спостерігається значно по-
вільніше накопичення дефектів кристалічної 
будови, що приводить до закономірної зміни 
механізму зародження тріщини. В цьому випа-
дку в місцях концентрованого зсуву формують-
ся порожнини, які після коалесценції перетво-
рюються у мікротріщини. 

Визначення величин K  і n  проводили для 
двох ділянок кривої навантаження (рис. 2). Так, 
величину К визначали екстраполяцією ділянки 
мало- та багатоциклового втомлення до пере-

тину з ординатою, коли 1log 0
N

⎛ ⎞ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

. Отримані 

величини К склали значення: для багатоцикло-
вої ділянки ( )1K  5623 Н/мм2, для малоцикло-

вої – ( )2K  251 Н/мм2. Показник ступеня визна-
чали як тангенс кута нахилу для відповідної 
ділянки (рис. 2) за співвідношенням: 

logσtgα .
1log

n

N

∆
= =

⎛ ⎞∆ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

  (5) 

 
Рис. 2. Експериментальна крива циклічного  
навантаження в логарифмічних координатах 

Після визначення пар характеристик ( )1K , 

1n  та ( )2K , 2n  була проведена перевірка мож-
ливості використання співвідношення (1) з 
конкретними значеннями K  і n  для опису 
кривої циклічного навантаження. Для ділянки 
малоциклового втомлення за умови  
105 < N  < 3,3·105 співвідношення (1) приймає 
вигляд 0,4σ 5623 N −= ⋅ , для багатоциклового: 

0,16σ 251 N −= ⋅ . Підставляючи випадкові зна-
чення кількості циклів в наведені співвідно-
шення, були розраховані відповідні значення 
амплітуди σ. Вигляд експериментальної і роз-
рахованої кривих циклічного навантаження на-
ведені на рис. 1. Враховуючи існування немо-
нотонностей на експериментальній кривій цик-
лічного навантаження, які можуть бути усунені 
інтерполяцією, для деяких точок спостерігали 
відхилення до 8 % від абсолютних величин σ . 
Але, в середньому відхилення знаходились на 
рівні 5 %, при мінімальних 2 %. В першому на-
ближенні можна вважати, що використання на-
веденої методики оцінки величин K  і n  може 
бути корисним для прогнозування поведінки 
металу при більш значному числі циклів. Так, 
після підстановки 68 10N = ⋅ , яка була базою 
при натурному випробуванні залізничної осі, 
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розрахункове значення амплітуди навантажен-
ня, за співвідношенням 0,16σ 251 N −= ⋅ , склало 
значення 197 Н/мм2. В той час як величина ам-
плітуди в момент руйнування вісі після 8·106 
циклів дорівнювала 195 Н/мм2. Порівняльний 
аналіз показує достатньо високий збіг експери-
ментальних і розрахованих значень при оцінці 
витривалості металу на визначеній базі. 

Таким чином, можна вважати, що викорис-
тання залежності (1) дозволяє, з визначеною 
точністю за експериментальними даними для 
малоциклового втомлення, робити оціночний 
прогноз поведінки металу в області малих амп-
літуд навантаження. 
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УДК 669.14.018.294 

М. А. ГРИЩЕНКО (ДІІТ) 

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ДЕФЕКТІВ НА ПОВЕРХНІ КОЧЕННЯ 
ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІС 

У статті наведено результати досліджень стосовно виникнення дефектів металу по поверхні кочення за-
лізничних коліс. 

В статье приведены результаты исследований относительно возникновения дефектов металла по по-
верхности качения железнодорожных колес. 

In the article the research results of arising defects of metal on the tread contact surface of railway wheels are 
presented. 

Ходові частини вагона служать опорою екі-
пажу на колії та забезпечують їх взаємодію в 
русі. Від конструкції ходових частин значною 
мірою залежить безпека руху екіпажа і плав-
ність ходу. Ходові частини сучасних вагонів 
виконані у вигляді двох-, трьох- і чотирьохось-
ових візків. Основними елементами візків яв-
ляються колісні пари з буксовими вузлами, ву-
зли пружного підвішування з гасителями коли-
вань, вузол опори кузова на візок, гальмівні 
пристрої і рами візка, яка зв’язує всі ці елемен-
ти в одну єдину конструкцію ходової частини. 

Колісні пари є основними елементами ходо-
вої частини і найбільш відповідальними вузла-
ми рухомого складу. Залізничні колеса вико-
нують наступні функції: 

- забезпечення переміщення екіпажа щодо 
рейок, яке пов’язане із сприйняттям конструк-
цією колеса значних статичних і динамічних 
навантажень; 

- забезпечення кочення колеса з подовж-
нім і поперечним прослизанням щодо поверхні 
рейки в умовах контактного тиску, що може 
перевищувати межу плинності колісної сталі; 

- виконання поверхнею кочення ролі «га-
льмівного елемента», який піддається нагріван-
ню і охолодженню з високою швидкістю, разом 
із виникненням складного напруженого стану 
металу при експлуатації. В місцях контакту з 
рейкою колесо піддається значним статичним і 
динамічним навантаженням. 

При неухильному зростанні інтенсивності 
експлуатації залізничного транспорту одночас-
не підвищення навантаження на вісь колісної 
пари, разом із зростанням швидкості руху, су-
проводжується закономірним збільшенням кі-
лькості випадків передчасного вилучення коліс 
і бандажів із експлуатації. На підставі цього, 
тільки для компенсації вилучених коліс необ-

хідно нарощувати їх виробництво приблизно на 
рівні 5…10 % на рік. З урахуванням наведено-
го, стає актуальною проблема підвищення ком-
плексу властивостей і, як наслідок цього, екс-
плуатаційної безпеки залізничного транспорту. 
Проблема є достатньо складною і залежить від 
вирішення низки питань, які обумовлюють ви-
значені впливи на рівень експлуатаційної без-
пеки залізничних коліс.  

Різноманітні навантаження на елементи ру-
хомого складу за характером дії в основному 
підрозділяють на статичні і динамічні. Якщо 
дію статичного навантаження у більшості  
випадків можна передбачити, то вплив динамі-
чних навантажень має значно складніший хара-
ктер. Ще більш непередбачуваний вплив спо-
стерігають при циклічних, знакозмінних наван-
таженнях [1]. Отже, з метою розуміння систем-
ного підходу до класифікації дефектів, що 
виникають в елементах залізничних коліс під 
час експлуатації, необхідно окремо розглянути 
основні процеси структурних перетворень, роз-
виток яких сприяє виникненню умов зароджен-
ня осередків руйнування металу. 

Формування на поверхні кочення  
залізничного колеса «Повзуна» 

Ковзання (юз) колеса по рейках викликає 
місцеве стирання з подальшим викришуванням 
металу по поверхні кочення (рис. 1). 

Основними причинами заклинювання коліс-
них пар і утворення повзунів на колесах є: 

• несправності гальмових приладів; 
• порушення правил регулювання важіль-

ної передачі; 
• неправильне керування гальмами локо-

мотива; 
• гальмування вагона знімним башмаком 

на сортувальній гірці. 
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Рис. 1. Вигляд дефекту «Повзун» на поверхні  

кочення залізничного колеса  

Аналіз характеру структурних змін у металі 
залізничних коліс під час гальмування ілюструє 
залежність від одночасного або послідовного 
розвитку декількох складових процесу, при чо-
му їх сумарний вплив у більшості випадків не-
передбачуваний. 

В процесі гальмування, при взаємодії галь-
мівних колодок з колесом, відносно рівномір-
ний розігрів металу по всій контактній поверхні 
супроводжується розвитком процесів структу-
рних перетворень з одночасним вирівнюванням 
по об’єму та зниженням накопичених дефектів 
кристалічної будови металу. Окрім цього, га-
льмівні колодки можуть виконувати функції 
інструменту, який знімає поверхневий шар ме-
талу, в тому числі й ділянки з невеликими по-
верхневими ушкодженнями. 

Таким чином, в процесі гальмування вірогі-
дне рівномірне зрізання неоднорідно наклепа-
ного, з можливими поверхневими ушкоджен-
нями, прошарку металу може розглядатися як, 
свого роду, процес підвищення якості поверхні 
кочення. Розігрів поверхні сприяє релаксації 
внутрішніх напружень від залишків наклепано-
го металу. 

В подальшому, при експлуатації залізнично-
го колеса структурні зміни по поверхні кочення 
будуть мати свій розвиток. Після закінчення 
етапу гальмування, без зупинки потяга, розігрі-
те колесо з частково знятим прошарком ушко-
дженого метала в подальшому піддається плас-
тичній деформації з підвищеною температурою 
розігріву. Коли ступеня розігріву достатньо, 
відбуваються процеси релаксації внутрішніх 
напружень на місці. При поступовому зниженні 
температури послідовно розвиваються процеси 
рекомбінації дефектів кристалічної будови до 
приблизно 400 °С, динамічного деформаційно-
го старіння до 350…200 °С. Вони можуть при-
водити до збільшення міцнісних властивостей 
при незмінності запасу пластичності, а в деяких 

випадках і до підвищення пластичності та опо-
ру крихкому руйнуванню [2]. 

Характер структурних змін при експлуатації 
залізничного колеса при використанні дискової 
гальмівної системи декілька відрізняється від 
змін, що спостерігаються при використанні ко-
лодок. Перше, що необхідно відмітити, – це 
відсутність рівномірного розігріву металу по 
поверхні кочення. Наклеп металу, що виникає 
від взаємодії з рейкою, як згадано вище, має 
дуже високу неоднорідність по поверхні кочен-
ня. Передача енергії при гальмуванні від галь-
мівних дисків, через вісь колісної пари на місце 
контакту з рейкою обмежується достатньо  
малою площиною. На підставі цього можна 
вважати, що виникають достатньо великі на-
пруження від високої щільності енергії. Обумо-
влене це відносно низькими температурами 
розігріву приповерхневих прошарків металу 
колеса. В цьому випадку відсутність розвитку 
релаксаційних процесів (недостатньо висока 
температура), накопичення дефектів кристаліч-
ної будови до максимально можливої межі, а 
при неодночасному початку роботи гальмівних 
елементів до невиконання умов зчеплення, – 
все це буде сприяти виникненню дефектів по 
поверхні кочення та вилученню коліс з експлу-
атації.  

Формування на поверхні кочення  
залізничного колеса «Навару» 

Формування навару (рис. 2) (локального 
зсуву прошарків металу поблизу поверхні ко-
чення) значною мірою впливає на вірогідність 
виникнення локальних руйнувань металу коле-
са.  

Обумовлено це тим фактом, що локальний 
зсув металу може мати місце тільки у випадку 
значного підвищення температури на поверхні 
кочення при гальмуванні [3]. В такій ситуації 
зростання температури супроводжується зни-
женням міцнісних властивостей металу. Так, 
при зростанні температури до 650 °С для вуг-
лецевих сталей спостерігається зниження твер-
дості приблизно у 8…10 разів, те ж саме можна 
віднести на рівень напруження виникнення пе-
рших ознак пластичної деформації [4]. 

При подальшій експлуатації колеса з наве-
деним ушкодженням відбувається неоднорідне 
деформаційне зміцнення прошарку металу 
углиб від поверхні кочення, та відповідні стру-
ктурні зміни. Після закінчення етапу гальму-
вання, без зупинки потяга, розігріте колесо з 
частково знятим прошарком ушкодженого ме-
тала в подальшому піддається пластичній де-
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формації з підвищеною температурою розігрі-
ву. Коли ступеня розігріву достатньо, відбува-
ються процеси релаксації внутрішніх напру-
жень на місці. При поступовому зниженні тем-
ператури процеси, що послідовно розвивають-
ся, – рекомбінації дефектів кристалічної будови 
до приблизно 400 °С, динамічного деформацій-
ного старіння до 350…200 °С – можуть приво-
дити до збільшення міцнісних властивостей 
при незмінності запасу пластичності, а в деяких 
випадках і до підвищення пластичності та опо-
ру крихкому руйнуванню [5], хоча, як показано 
вище, це відноситься до рівномірного, контро-
льованого деформування. 

 
Рис. 2. Вигляд дефекту «Навар» на поверхні  

кочення залізничного колеса  

Висновок 

Враховуючи експериментальні дані [6], ма-
ємо, що протягом останнього часу почастішали 
випадки, при використанні дискової системи 
гальм, передчасного вилучення коліс по неви-
конанню умов геометрії. Поверхня кочення за-
лізничного колеса від форми у вигляді кола 
відносно швидко перетворюється в «багатокут-
ник». Наведені відомості можуть розглядатися 
як одне із підтверджень імовірності структур-
них перетворень в металі обода колеса при ви-
користанні принципово різних систем гальму-
вання. 

Після виявлення дефекту углиб розміром до 
2 мм вагон транспортують до найближчого 
пункту технічного обслуговування. При цьому 
ударне навантаження супроводжується незмін-
ним процесом накопичення дефектів кристалі-

чної будови в об’ємах металу поблизу границь, 
які обмежують зону повзуна. 

Для спостерігання за якістю металу колеса в 
процесі експлуатації перед обточуванням необ-
хідно на боковій поверхні колеса робити поміт-
ку, яка буде свідчити про місце розташування 
дефекту. Наведене місце, за рахунок проробки 
металу углиб колеса при формуванні повзуна та 
неоднорідним зміцненням (транспортування до 
пункту технічного обслуговування) може бути 
місцем примусового зародження локального 
руйнування металу на поверхні кочення колеса 
(рис. 1). 

Також, формування наведених дефектів під 
назвою «навар» може бути суттєво усуненим за 
рахунок ретельного налагодження гальмівної 
системи рухомого складу: наближення до умов 
одночасного початку процесу гальмування та 
досягнення приблизно одного рівня напружень 
тертя від взаємодії з гальмівною колодкою для 
всіх коліс визначеного потягу. 
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УДК 539.2:669.24 

В. А. ЗАБЛУДОВСКИЙ, А. Н. ГУЛИВЕЦ, В. В. ДУДКИНА (ДИИТ) 

ВЛИЯНИЕ ВЫСОКИХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ ПРИ ЭЛЕКТРОКРИС-
ТАЛЛИЗАЦИИ НА КОРРОЗИОННУЮ СТОЙКОСТЬ ПЛЕНОК Со-Р 

Електрохімічним та гравіметричним методами досліджено вплив високих перенапруг при електрооса-
дженні на корозійно-електрохімічну поведінку аморфних плівок Со-Р, отриманих осадженням із водяного 
розчину електроліту. Встановлено, що сплави, осаджені при більш високих перенапругах на катоді, виявля-
ють більш високу корозійну стійкість.  

Электрохимическим и гравиметрическим методом исследовано влияние высоких перенапряжений при 
электроосаждении на коррозионно-электрохимическое поведение аморфных пленок Со-Р, полученных оса-
ждением из водного раствора электролита. Установлено, что сплавы, осажденные при более высоких пере-
напряжениях на катоде, проявляют более высокую коррозионную стойкость. 

Electrochemical and gravimetric methods are used in order to research the influence of high overvoltages during 
electroplating on corrosive and electrochemical behavior of amorphous Co-P films, which were made using deposi-
tion from water solution of an electrolyte. It is obtained that alloys, which were plated using higher overvoltages on 
cathode, are more corrosion-resistant.  

Введение 
Использование импульсных режимов элек-

троосаждения дает возможность получать 
сплавы в более неравновесном состоянии по 
сравнению со стационарными режимами, а зна-
чит и с более уникальными физико-химиче-
скими свойствами. Поэтому способ импульсно-
го осаждения аморфных металлических пленок 
на проводящие подложки из-за широких воз-
можностей управления процессами получения 
сплавов, а именно с помощью изменения пара-
метров тока, используется для получения высо-
коадгезионных и коррозионностойких защит-
ных покрытий [1 – 5].  

Целью данной работы являлось исследова-
ние влияния величины и скорости нарастания 
перенапряжения на катоде на коррозионную 
стойкость аморфных пленок Co-P . Аморфные 
и нанокристаллические сплавы на основе ко-
бальта из-за особенностей своего строения об-
ладают рядом уникальных физических струк-
турно-чувствительных свойств, что делает дан-
ное исследование коррозионных свойств 
сплавов актуальным. 

Материалы и методика 
Сплавы Со-P осаждали из водного раствора 

электролита следующего состава (в г/л): 
СоSО4.7H2O – 280; H3BO3 – 30. В качестве 
аморфизирующей добавки использовался ги-
пофосфит натрия. При осаждении постоянным 
током аморфное состояние фиксировалось при 
концентрации гипофосфита натрия в растворе 
электролита не менее 12 г/л, а на импульсном 
токе концентрация гипофосфита натрия была 
уменьшена до 9 г/л. Кислотность водного рас-
твора электролита составляла (рН) 2…2,5. 
Осаждение проводили на медненный текстолит 

при комнатной температуре постоянным током 
плотностью 100 А/м2 и прямоугольными им-
пульсами тока с частотой следования 
( 10f −  Гц) и скважностью ( 25Q − ), средняя 
плотность тока составляла 100 А/м2. Толщина 
исследуемых пленок составляла 15…20 мкм. 
Фазовый состав пленок контролировался с  
помощью рентгеновского дифрактометра 
ДРОН-3.0 в монохроматизированном Mo-Kα  
излучении. Морфологию поверхности пленок 
исследовали на металлографическом микро-
скопе МИМ-8. Ускоренные коррозионные ис-
пытания соответствовали ГОСТ 9308-85 и за-
ключались в погружении образцов в 3 % рас-
твор хлористого натрия. Определение скорости 
коррозии осуществляли гравиметрическим (по 
потере массы металлического покрытия) и 
электрохимическим (снятие поляризационных 
кривых анодного растворения на потенциостате 
П-5827М в квазипотенциостатическом режиме 
при скорости развертки потенциала 20 мВ/с и 

293t =   К). Внешний осмотр образцов произ-
водился ежедневно до появления первых при-
знаков коррозии с оценкой по 10-ти бальной 
шкале по ГОСТ 9.041-74 п. 1.5.2 [6].  

Результаты и их обсуждение 
В работах [7, 8] отмечалось, что на фазовый 

состав и структуру пленок Co-P  существенное 
влияние оказывают режимы электроосаждения. 
Отличительной особенностью электроосажде-
ния на импульсном токе является возможность 
получения из одного электролита пленок с 
аморфной и кристаллической структурой с по-
мощью изменения одной лишь величины пере-
напряжения на катоде [9, 10]. Следует отме-
тить, что на структуру осаждаемых сплавов ос-
новное влияние оказывает скорость нарастания 
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катодного перенапряжения. С помощью вариа-
ции скорости нарастания перенапряжения на 
катоде можно в широких пределах изменять 
структуру осаждаемых пленок Co-P . При элек-
троосаждении на импульсном токе реализуется 
механизм электрокристаллизации, отличаю-
щийся большой неравновесностью процессов 
зарождения и роста кристаллов, что обусловле-
но большими значениями скоростей нарастания 
и спадания перенапряжения. При электроосаж-
дении на постоянном токе такая неравновес-
ность наблюдается только в момент включения 
тока, а на импульсном токе это повторяется с 
частотой, заданной режимом осаждения.  

Известно, что коррозионная стойкость явля-
ется структурно-чувствительной характеристи-
кой, и с увеличением доли аморфной состав-
ляющей в пленках происходит ее увеличение 
[11]. Для определения зависимости коррозион-
ной стойкости пленок сплава Co-P  от величи-
ны и скорости нарастания катодного перена-
пряжения параметры режимов осаждения и 
концентрация аморфизирующей добавки выби-
рались так, что образцы, полученные на посто-
янном и импульсном токе, имели аморфную 
структуру. На рис. 1 приведена дифрактограм-
ма сплава Co-P  в монохроматизированном 
Mo-Kα  излучении.  

 
Рис. 1. Дифрактограмма сплава Co-P  

На дифрактограмме видны три типичных 
диффузных максимума, которые аналогичны 
кривым рассеяния рентгеноаморфных металли-
ческих стекол класса металл-металлоид [1 – 5]. 

На рис. 2 приведены характерные осцилло-
граммы зависимости катодного перенапряже-
ния от времени в процессе осаждения пленок 
Co-P  импульсным током. Из рис. 2 видно, что 
зависимость катодного перенапряжения от 
времени имеет ярко выраженный максимум  
( max 0,8η =  В), приходящийся на время оконча-
ния действия импульса тока ( н 4t =  мс). Во 

время паузы между импульсами тока  
( п 96t =  мс) перенапряжение спадает по экспо-
ненте до остаточного значения ( ост 0,49η =  В).  

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Схематическое изображение импульсов тока 
(а) и соответствующая им осциллограмма зависимо-
сти катодного перенапряжения от времени (б): сплав 

Co-P  ( 10f =  Гц, 25Q = ) 

В табл. 1 представлены зависимости влия-
ния скорости изменения катодного перенапря-
жения на структуру пленок Co-P . В табл. 1 
приведены следующие обозначения: f  и Q  – 
частота и скважность импульсов тока; j  – 
плотность тока; maxη  и остη  – максимальное и 
остаточное значение катодного перенапряже-
ния; нарV  и спV  – скорость нарастания и спада-
ния катодного перенапряжения. 

Результаты коррозионных испытаний по-
крытий сплава Co-P , полученных на постоян-
ном и импульсном токе, представлены в табл. 2 
и на рис. 3. Из рис. 3, на котором представлены 
зависимости изменения массы на единицу по-
верхности ( )m S∆  от времени ( )t  пребывания 
образцов в растворе NaCl, видно, что все ис-
следуемые образцы имели высокую коррозион-
ную стойкость в растворе NaCl. 
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Таблица  1  

Зависимость структуры пленок Co-P от режима электроосаждения 

Режим осаж-
дения j(А/дм2) f(Гц) Q ηmax (В) ηост 

(В) 
VНАР 
(В/c) 

VCП  
(В/c) Структура 

Постоянный 
ток 1 - - 0,26 - - - Аморф. 

Импульсний 
ток 1 10 25 0,8 0,49 77,5 3,2 Аморф. 

 

Таблица  2  

Зависимость показателя изменения массы покрытия Co-P  
от времени коррозионных испытаний 

Продолжительность испытаний, часов Вид по-
крытия 

Режим осаж-
дения 

Показатель 
изменения 
массы 24 72 144 192 240 

постоянный 
ток 0,173 0,145 0,129 0,093 0,093 

Co-P 
импульсный 

ток 

кг/м2 ⋅ ч 
× 10–3 

0,173 0,127 0,098 0,066 0,066 
 

Согласно результатам испытаний коррози-
онной стойкости пленок Co-P , приведенных в 
табл. 2, в течение 144 часов, скорость коррозии 
пленок, осажденных на постоянном и импульс-
ном токах, была не меньше 0,114 мм/год и 
0,086 мм/год, соответственно. В дальнейшем 
растворимость покрытий уменьшается, и ско-
рость коррозии составляет 0,078 мм/год и  
0,067 мм/год соответственно. 

 
Рис. 3. Зависимость изменения массы покрытий  

Co-P на единицу площади от времени испытаний:  
● – постоянный ток, ■ – импульсный ток 

Необходимо отметить, что скорость корро-
зии исследуемых образцов была равномерной. 
Однако в пленке Co-P , которая была получена 
на импульсном токе, изменение массы на про-
тяжении 144 часов происходит медленнее, чем 
в пленке, полученной на постоянном токе. По-
сле 144 часов устанавливается постоянная 
очень низкая скорость коррозии, причем в те-
чении 96 часов масса покрытия, полученного 
на импульсном токе, в отличии от покрытия, 
полученного на постоянном токе, не уменьши-

лась за счет образования очень прочной беспо-
ристой пассивной пленки [2]. 

На рис. 4 представлены потенциостатические 
поляризационные кривые анодного растворения, 
полученные при 200T =  ºС, 240t =  ч. 

Из рис. 4 видно, что поляризационная кри-
вая анодного растворения покрытия Co-P , по-
лученного на постоянном токе, расположена 
выше кривой сплава, полученного на импульс-
ном токе. Следовательно, коррозионная стой-
кость в 3 %-ном растворе хлористого натрия 
покрытий Co-P , полученных на импульсном 
токе, выше покрытий, полученных на постоян-
ном токе. Из рис. 3 и 4 следует, что скорость 
коррозии кобальт-фосфорных покрытий, полу-
ченных на постоянном токе, в 1,14…1,4 раза 
выше скорости коррозии покрытий, получен-
ных на импульсном токе. 

 
Рис. 4. Поляризационные кривые анодного  
растворения пленок Co-P, полученных:  
● – постоянный ток, ■ – импульсный ток 
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Проведенные исследования позволяют 
утверждать, что в образцах, полученных на  
импульсных режимах, после пребывания в  
3 %-ном водном растворе NaCl образованная 
защитная пленка более однородная, чем в обра-
зцах, полученных на постоянном токе. Это дает 
возможность сделать вывод о том, что образцы, 
полученные при больших значения перенапря-
жения на катоде, являются более коррозионно 
стойкими. Если скорость коррозии оценивать в 
мм/год, то для пленок Co-P , полученных на 
постоянном токе, она составляет 0,12 мм/год, 
что позволяет отнести данные покрытия к гру-
ппе «Пониженно стойкие» с баллом 7. Для пле-
нок Co-P , полученных на импульсном токе, 
она составляет 0,09 мм/год, что позволяет отне-
сти данные покрытия к группе «Стойких» с ба-
ллом 5, согласно существующим ГОСТам [6]. 
Это может быть обусловлено следующими фа-
кторами:  

– большим разупорядочением сплава с фор-
мированием аморфного состояния при больших 
скоростях нарастания катодного перенапряже-
ния при импульсном электроосаждении; 

– при импульсном электроосаждении струк-
тура осаждаемых пленок имеет преимущест-
венно слоистый рост, который препятствует 
возникновению очагов коррозии, в отличие от 
столбчатого роста на постоянном токе, где по-
верхность пленки более неоднородная. 

В заключение следует отметить, что на кор-
розионную стойкость пленок сплава Co-P  зна-
чительное влияние оказывает режим электроо-
саждения. Повышенная коррозионная устойчи-
вость аморфных сплавов по сравнению с 
кристаллическими обусловлена кинетическими 
факторами, связанными с меньшей термодина-
мической стабильностью и особенностями их 
структуры. Благодаря отсутствию дефектов, 
выполняющих роль активных центров в корро-
зионных процессах, поверхность аморфных 
сплавов защищена пассивирующей пленкой и 
обладает повышенным сопротивлением корро-
зионному разрушению. Из-за большей реакци-
онной способности поверхности аморфных 
сплавов окисные пленки на них образуются с 
гораздо более высокой скоростью, чем на крис-
таллической поверхности [8 – 12]. 

Выводы 
1. Установлено, что сплавы, осажденные 

при более высоких перенапряжениях, имеют 
показатели коррозионной стойкости выше в 
среднем на 20 % (потеря массы и скорость кор-
розионного разрушения в 3 %-ном растворе 
NaCl), проявляя более высокую коррозионную 
стойкость по сравнению с пленками, получен-
ных в более равновесных условиях на постоян-
ном токе.  

2. Особенности коррозионно-электрохими-
ческого поведения исследованных пленок мож-
но связать с образованием на поверхности амо-
рфных сплавов защитной пассивирующей пле-
нки, повышающей их коррозионную стойкость. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Riveiro, J. M. Structural Relaxation of Co-P 

Amorphous Alloys [Текст] / J. M. Riveiro,  
A. Hernando // Phys. Rev. B1. – 1985. – V. 32,  
№ 8. – P. 5102-5106. 

2. Должников, С. В. Процессы структурной релак-
сации при термовоздействии на аморфный 
сплав Со-Р [Текст] / С. В. Должников, С. Н. Зо-
лотарев, В. С. Плотников // Поверхность: Физ., 
химия, мех. – 1992. – № 7. – С. 109-114. 

3. Enthalpic study and structural evolution of 
electrolytically made amorphous Co1-xPx alloys on 
the magnetic and structural properties of 
perpendicular magnetic anisotropy [Текст] /  
A. Flechon et al. // J. Non-Cryst. Solids. – 1987. – 
V. 91, № 3. – P. 293-305. 

4. Lanotte, L. Structural order and magnetism of Co-P 
alloys produced by electrochemical deposition 
[Текст] / L. Lanotte, P. Matteazzi, V. Tagliaferri // 
Mater. Sci. and Technol. – 1990. – V. 6, № 2. –  
Р. 146-150. 

5. Co-P electrodeposited alumite films with in-plane 
magnetization [Текст] / H. Daimon et al. // Jap.  
J. Appl. Phys. Pt. 1. – 1990. – V. 29, № 9. –  
Р. 1675-1679. 

6. Рачев, Х. Справочник по коррозии [Текст] /  
Х. Рачев, С. Стефанова. – М.: Мир, 1982. –  
516 с. 

7. Дослідження впливу катодної перенапруги на 
структуру електроосаджених плівок Ni-P, Со-Р 
[Текст] / О. М. Гулівець та ін. // Фізика і хімія 
твердого тіла. – 2004. – Т. 5, № 3. – С. 572-577. 

8. Каспаров, О. В. Влияние дефектов кристалличе-
ской решетки на коррозионно-электрохимиче-
ское поведение металлов и сплавов [Текст] / 
О. В. Каспаров, Я. М. Колотыркин // Итоги нау-
ки и техники. Коррозия и защита от коррозии. –
Т. 8. – М.: ВИНИТИ, 1982. – С. 51. 

9. Заблудовский, В. А. Условия образования пере-
сыщенного твердого раствора внедрения водо-
рода в никеле при импульсном электролизе 
[Текст] / В. А. Заблудовский // Электрохимия. –
1985. – Т. 21, №. 7. – С. 874-877. 

10. Гуливец, А. Н. Исследование структурных пре-
вращений в сплавах кобальт-фосфор, электро-
осажденных импульсным током [Текст] / 
А. Н. Гуливец, В. А. Заблудовский, А. С. Баске-
вич // Металлы. – М., 2006. – № 3. – С. 97-101. 

11. Томашев, Н. Д. Коррозия и коррозионнностой-
кие сплавы [Текст] / Н. Д. Томашев, Г. П. Чер-
нова // Успехи современного металловедения. – 
М.: Металлургия, 1973. – С. 222-223. 

12. Томашев, Н. Д. Пассивность и защита металлов 
от коррозии [Текст] / Н. Д. Томашев, Г. П. Чер-
нова. – М.: Наука, 1965. – 208 с. 

 
Поступила в редколлегию 26.03.2009. 

229



УДК 69.002.5.001 

І. Є. КРАМАР, С. О. ЯКОВЛЄВ (ДІІТ) 

ДОСЛІДЖЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ РЕМОНТУ УСТАТКУВАННЯ 

У даній роботі авторами проведено аналіз стану устаткування наших підприємств. Доведено, що в умо-
вах невистачання інвестицій і розвалу машинобудівного виробництва залишається доцільним і вигідним не 
звертання до ремонту як випробуваного засобу відновлення фондів, а придбання нового устаткування. 

В данной работе авторами проведен анализ состояния оборудования наших предприятий. Доказано, что 
в условиях нехватки инвестиций и развала машиностроительного производства остается целесообразным и 
выгодным не обращение к ремонту как испытанному средству возобновления фондов, а приобретение ново-
го оборудования. 

In this work the authors have conducted an analysis of the state of equipment of our enterprises. It is shown that 
in conditions of shortage of investments and disintegration of machine-building industry not the repair as proven 
mean of renewal of funds but the purchase of new equipment remains expedient and advantageous. 

Устаткування наших підприємств старіє, 
зношується, втрачає свої споживчі властивості. 
Статистика повідомляє просто страшні 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 з-за розвалу маши-
нобудівного виробництва. Ці обставини зму-
шують звернутися до такого випробуваного 
засобу відновлення фондів, як ремонт. 

Ремонт буває різним. Система планово-
запобіжного ремонту (ППР) – дітище вітчизня-
ної практики. Сенс її такий: через певний, від-
працьований устаткуванням, час воно піддаєть-
ся тому або іншому плановому ремонту (пото-
чному, середньому або капітальному) відповід-
но до встановленої для даного устаткування 
структури ремонтного циклу. У структурі ре-
монтного циклу вказана черговість виконання 
ремонтів різного типу. Тривалість ремонтного 
циклу – це час або від початку експлуатації 
устаткування до першого капітального ремон-
ту, або від чергового капітального ремонту до 
наступного капітального ремонту. Таким чи-
ном, устаткування виводиться в ремонт не тоді, 
коли воно зламалося, а з деяким випереджен-
ням по розрахованому графіку виконання пла-
нових ремонтів. 

Не слід переоцінювати надійність результа-
тів, що отримуються від розрахунків за норма-
тивами системи ППР. Проте емпіричні форму-
ли для визначення тривалості ремонтних циклів 
різних видів устаткування, складені на основі 
узагальнення досвіду, сповна прийнятні для 
практичних оцінок. Так, розрахунки показують, 
що за досить інтенсивної експлуатації (дво-

змінний режим роботи, завантаження близько 
80 %) металообробні верстати потрібно капіта-
льно ремонтувати після 5…6 років роботи. От-
же, впродовж терміну служби верстат піддаєть-
ся одному, а у ряді випадків і двом капітальним 
ремонтам. 

Не дивлячись на розрахунки за системою 
ППР, у кожному конкретному випадку питання 
про виведення одиниці устаткування в ремонт 
вирішує інспекційна комісія за результатами 
експертизи її технічного стану. Поточні і сере-
дні ремонти не впливають явно на ринкову вар-
тість устаткування, вони підтримують задану 
тривалість ремонтного циклу. Капітальний ре-
монт безпосередньо впливає на ринкову вар-
тість устаткування, тому цьому вигляду ремон-
ту ми приділимо основну увагу. 

З точки зору зв’язку капітального ремонту з 
вартістю ремонтованого устаткування потрібно 
з’ясувати, за якої міри фізичного зносу устат-
кування виводиться в капітальний ремонт. 

Інженерні прийоми за розрахунком коефіці-
єнта зносу побудовані на сприйнятті зносу як 
втрати працездатності, і тому зроблені з їх до-
помогою оцінки слабо узгоджуються з оцінкою 
зносу як втратою ринкової вартості.  

Вживана в статистиці оцінка аналітичного 
зносу виходить лише з чинника віку і не врахо-
вує реального стану фондів. Так, про наявність 
і рух основних засобів об’єкт, відпрацьований 
50…60 % свого терміну служби (це приблизно 
час, коли потрібний капітальний ремонт) хара-
ктеризується аналітичним зносом в межах від 
25 до 35 %. Наведені цифри мають середнє ста-
тистичне значення і не можуть бути віднесені 
до конкретного стану устаткування – до або 
після капітального ремонту. 
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Для відповіді на поставлене питання скори-
стаємося формулою для розрахунку коефіцієн-
та фізичного зносу: 

 ( )з 0,208 0,0034Б 0,7К Т= − × , (1) 

де Б – бальна оцінка технічного стану устатку-
вання за 50-бальною шкалою; Т – хронологіч-
ний вік верстата в роках. 

Візьмемо для прикладу токарно-гвинто-
різний верстат моделі 16Д20. Припустимо, що 
верстат відпрацював близько 5,5 років, і його 
технічний стан визнається поганим (на 10 ба-
лів), тобто верстат потребує капітального ре-
монту. За наведеною вище формулою коефіці-
єнт фізичного зносу рівний близько 60 %. Якщо 
ціна нового верстата даної моделі 170000 грн, 
то, отже, його залишкова вартість до капіталь-
ного ремонту складає  

170000 х (1 – 0,6) = 68000 грн 

Результат ремонту – в прирості вартості. 
Вартісний підхід дозволяє знайти відповідь на 
таке питання: вигідний або невигідний капіта-
льний ремонт. Як будь-який бізнес-проект, ка-
пітальний ремонт характеризується результа-
том і витратами. 

Економічний результат капітального ремон-
ту полягає в частковому відновленні вартості 
основних фондів, і тому ринкова залишкова 
вартість об’єкту під впливом ремонту різко під-
вищується. Динаміка залишкової вартості верс-
тата моделі 16Д20 в процесі експлуатації і вна-
слідок капітального ремонту наочно показана 
на рис. 1. Позначення: Sд.кр – вартість до капіта-
льного ремонту, Sп.кр – вартість після капіталь-
ного ремонту. 

Вартість верстата (1) відразу після капіталь-
ного ремонту наближається до первинної (по-
вної відновної) вартості, але не досягає її, оскі-
льки завжди має місце неусувний знос.  

Тепер підрахуємо, скільки може коштувати 
уживаний верстат нашої моделі на вторинному 
ринку з віком 5,5 років у дуже хорошому стані 
(на 50 балів). Коефіцієнт фізичного зносу, роз-
рахований за наведеною вище формулою, дорі-
внює 12,5 %. Отже, залишкова вартість верста-
та після високоякісного капітального ремонту 
дорівнює 170000 х (1 – 0,125) = 150000 грн. 

Економічний результат капітального ремон-
ту дорівнює різниці між вартістю верстата піс-
ля і до капітального ремонту. У нашому при-
кладі цей результат складає  

150000 – 68000 = 82000 грн. 

 

 
Рис. 1. Зміна залишкової вартості верстата за час 
експлуатації та внаслідок капітального ремонту  

( → строк експлуатації, рік;  
↑ вартість верстата, тис. грн) 

Неважко побачити, що економічний резуль-
тат капітального ремонту є тим вищим, чим 
вища якість ремонту, тобто чим краще техніч-
ний стан устаткування після ремонту і чим ни-
жче вихідний стан устаткування до ремонту. 
Крім того, за інших рівних умов результат ре-
монту є тим більшим, чим більший вік устатку-
вання. 

Ефект капітального ремонту 

Аби оцінити рентабельність капітального 
ремонту, потрібно зіставити його економічний 
результат, тобто приріст вартості устаткування, 
з витратами на виконання ремонту. 

Показник рентабельності капітального ре-
монту: 

 ( )р.кр. п.кр. д.кр. кр./ 3 1К S S⎡ ⎤= − −⎣ ⎦ , (2) 

де кр.3  – сума витрат на капітальний ремонт 
одиниці устаткування. 

Сенс показника рентабельності зрозумілий, 
якщо уявити собі роботу ремонтного підприєм-
ства, яке скуповує уживане устаткування за ва-
ртістю д.кр.S , ремонтує його, несучи витрати у 
розмірі кр.3 , і потім продає за вартістю п.кр.S  

Сума витрат на капітальний ремонт устат-
кування включає такі статті витрат: 1) матеріа-
ли і запасні частини; 2) технологічну електро-
енергію і газ (на зварку, різання, паяння, тер-
мообробку і т.п.); 3) заробітну плату ремонтно-
го персоналу з нарахуваннями; 4) непрямі 
(накладні) витрати. 

Скалькулювати суму витрат на ремонт для 
конкретної одиниці устаткування можна за до-
помогою нормативного методу, використовую-
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чи, наприклад, нормативи витрат, передбачені 
системою ППР. Практично всі нормативи цієї 
системи відносяться до єдиної бази – одиниці 
ремонтної складності (орс). 

Кожній моделі устаткування привласнюєть-
ся категорія ремонтоскладності, яка вимірюєть-
ся кількістю одиниць ремонтної складності. 
При цьому розрізняють категорії ремонтоскла-
дності механічної і електричної частини устат-
кування. 

Для оцінки категорії ремонтоскладності ме-
ханічної частини як еталон прийнята ремонтос-
кладність токарно-гвинторізного верстата з ді-
аметром оброблюваного виробу до 400 мм і 
міжцентровою відстанню 1000 мм. Цей еталон 
має ремонтоскладність, рівну 11 одиницям ре-
монтної складності механічної частини (орс 
мч). 

Одиниця ремонтоскладності електричної 
частини (орс еч) – це ремонтоскладність умов-
ної машини, трудомісткість капітального ремо-
нту електричної частини якої рівна 12,5 н-ч. 

Для розрахунку собівартості капітального 
ремонту використовують наступні основні но-
рмативи: 

1) норми витрати матеріалів в кг на одну 
одиницю ремонтної складності механічної час-
тини і окремо на одну одиницю ремонтної 
складності електричної частини. Ці норми 
встановлені диференційовано за витратою ме-
талів, труб, метизів, гумотехнічних виробів, 
хімікатів, фарби, комплектуючих виробів, зма-
щувальних і обтиральних матеріалів; 

2) норми витрат на комплектуючі вироби на 
одну одиницю ремонтної складності механічної 
частини в гривнях. Ці норми, на жаль, швидко 
застарівають і тому потребують регулярної ін-
дексації з врахуванням динаміки цін на ком-
плектуючі вироби; 

3) нормативи трудомісткості різних видів 
ремонту і робіт в нормо-часах на одну одиницю 
ремонтної складності механічної і електричної 
частини. Так, загальна трудомісткість капіталь-
ного ремонту, що доводиться на одну орс мч, 
рівна 50 н-ч і, відповідно, що доводиться на 
одну орс еч, рівна 12,5 н-ч. 

Звернемося до нашого прикладу. Необхідно 
скалькулювати суму витрат на капітальний ре-
монт верстата моделі 16Д20 за нормативами 
витрат. Ремонтна складність механічної части-
ни цього верстата рівна 12 орс мч, ремонтна 
складність електричної частини – 9 орс еч. Роз-
рахунок ведемо послідовно за статтями витрат. 

1. Витрати на матеріали, запчастини і ком-
плектуючі вироби визначаються виходячи з 

нормативів цих витрат для металообробних ве-
рстатів масою від 1 до 5 т (3200 грн на 1 орс мч 
і 2300 грн на 1 орс еч): 

3200 х 12 + 2300 х 9 = 59100 грн. 

2. Заробітна плата ремонтного персоналу 
визначається виходячи з нормативу трудоміст-
кості капітального ремонту (50 н-ч на 1 орс мч і 
12,5 н-ч на 1 орс еч) і прийнятої в даних умовах 
годинної ставки 30 грн: 

(50 х 12 + 12,5 х 9) х 30 = 21375 грн. 

3. Нарахування на зарплату (35,6 %): 

21375 х 0,356 = 7609 грн. 

4. Непрямі витрати (85 % від заробітної пла-
ти робітників): 

21375 х 0,85 = 18168 грн. 

Підсумувавши витрати по статтях, отриму-
ємо суму витрат на капітальний ремонт верста-
та 106252 грн. 

У розглянутому прикладі капітальний ре-
монт верстата виявився нерентабельним, оскі-
льки витрати на ремонт 106252 грн перевищу-
ють приріст вартості верстата від ремонту 
82000 грн. 

Капітальний ремонт устаткування підпри-
ємствами, де воно експлуатується, своїми си-
лами, як правило, виявляється нерентабельним, 
і лише вимушені обставини (відсутність засобів 
на покупку нового устаткування, відсутність 
прийнятних за ціною послуг з боку ремонтних 
підприємств) заставляють підприємства вико-
нувати такий неефективний ремонт. 

Альтернативою капітальному ремонту є по-
купка нового устаткування. Порівняно з покуп-
кою нового устаткування капітальний ремонт 
обійдеться дешевшим, якщо вартість цього ре-
монту менше вартості нового устаткування за 
вирахуванням виручки від продажу старого ус-
таткування, що потребує капітального ремонту, 
тобто: 

кр.3   < н д.кр.Ц S− , 

де нЦ  – ціна нового устаткування, що замінює 
старе. 

Якщо старе устаткування неможливо прода-
ти за залишковою вартістю, то замість вартості 
до капітального ремонту беруть вартість утилі-
зації (скрапову), і умова вигідності капітально-
го ремонту набирає вигляду: 

кр.3  < н уЦ S− , 
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де уS  – вартість утилізації устаткування. 
Первинна вартість верстата даної моделі 

170000 грн. Раніше ми визначили, що у верста-
тів цієї моделі вартість до капітального ремон-
ту рівна 68000 грн. Покупка нового верстата за 
умови продажу старого верстата за 68000 грн 
обійдеться підприємству в 170000 – 68000 =  
= 102000 грн. Як видно, це дешевше, ніж про-
водити капітальний ремонт за 106252 грн. 

Таким чином, оцінка вартості устаткування 
до і після капітального ремонту в зіставленні з 
витратами на його проведення робить можли-
вим прийняти обґрунтоване управлінське рі-
шення відносно кожної конкретної одиниці ус-
таткування. 
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УДК 69.003:332.834 

В. Ю. БОЖАНОВА, А. В. РАЗУМОВА (ПГАСА, Днепропетровск) 

ОЦЕНКА ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ  
В ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

У статті розглянуто головні сучасні тенденції розвитку ринку житла. Проведено розрахунки коефіцієнта 
доступності житла для населення Дніпропетровської області, а також проаналізовано отримані результати. 

В статье рассмотрены основные современные тенденции развития рынка жилья. Произведены расчеты 
коэффициента доступности жилья для населения Днепропетровской области, а также проанализированы 
полученные результаты. 

In the article the main modern progress of the housing market trends are considered. The calculations of coeffi-
cient of housing price to income ratio for the population of Dnipropetrovs’k region are produced. The results of 
these calculations are analyzed too. 

Актуальность проблемы 

С начала 90-х годов резкое снижение доли 
бюджетных средств на строительство бесплат-
ного и доступного по цене жилья привело к его 
дефициту на рынке. За этот период в основном 
строилось комфортное жилье, приобретение 
которого для значительной части населения 
Украины за счет собственных средств является 
недоступным. А существующий жилой фонд в 
некоторых местах проживания не обеспечен 
комфортными и безопасными условиями. 

Анализ последних научных  
исследований и публикаций 

Решению проблемы обеспечения доступным 
жильем населения Украины посвящены ряд 
нормативных документов [1, 2] и научные тру-
ды Базилевича В. Д. и Погорельцевой Н. П. [3], 
Косаревой Н. и Туманова А. [4]. Однако, следу-
ет отметить, что на сегодняшний день, с целью 
решения этой проблемы, недостаточно внима-
ния уделяется оценке реального уровня дос-
тупности жилья. 

Цель работы 

Оценить реальный уровень доступности 
жилья для населения на примере Днепропет-
ровской области. 

Изложение основного материала  
исследования 

Доступное жилье определяется как жилье, 
которое может быть построено или приобрете-
но гражданами, которые нуждаются в улучше-
нии жилищных условий в соответствии с зако-
нодательством за собственные средства с пре-

доставлением таким гражданам государствен-
ной помощи. В свою очередь, государственная 
помощь на строительство (приобретение) дос-
тупного жилья – это предоставление гражда-
нам, которые нуждаются в улучшении жилищ-
ных условий, адресной целевой финансовой 
помощи на строительство (приобретение) дос-
тупного жилья за государственные средства и 
средства государственных ипотечных кредитов.  

Доступность жилья служит индикатором, 
отражающим социально-экономические явле-
ния в стране и учитывающим поведение насе-
ления на рынке жилья, степень доверия к госу-
дарственным и коммерческим институтам. 
Доступность жилья – это связующее звено ме-
жду рынком банковских услуг и рынком не-
движимости. Повышая доступность жилья, 
ипотечные кредиты до финансового кризиса 
2008 г. увеличивали спрос на рынке жилой не-
движимости.  

Главенствующим критерием доступности 
жилья является его реальная рыночная стои-
мость с учётом динамики её изменения во вре-
мени. Влияние рыночной стоимости сказывает-
ся при всех формах приобретения жилья: и при 
единовременной оплате, и при разных формах 
кредитования (субсидирования). В свою оче-
редь, влияние этих форм также существенно и 
дифференцированно отражается на динамике 
доступности улучшения жилищных условий. 
Льготные и разнообразные формы кредитова-
ния (особенно долгосрочного) и субсидирова-
ния оказывают наибольшее влияние на дина-
мику доступности. 

В Украине не приходится рассчитывать на 
высокий показатель доступности жилья в связи 
с неблагополучной ситуацией в сфере доходов 
населения и завышенной стоимостью жилья. 
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Так, среднерыночная стоимость 1 кв. м в 
г. Днепропетровске по состоянию на 01.01.09 г. 
составила: на первичном рынке жилья 1400 
дол. США, на вторичном – 1280 дол. США.  
По сравнению с 01.01.08 г. среднерыночная 
стоимость 1 кв. м на первичном и вторичном 
рынке значительно снизилась, как показано на 
рис. 1, 2 [5 – 8]. Причиной такого резкого изме-
нения цен стал экономический кризис, затро-
нувший все сферы деятельности населения. 
Прогнозируемая тенденция к снижению цен в 
2009 г. не может быть названа положительной 
как для населения, так и для Украины в целом. 
Этот факт является следствием снижения эко-
номической активности и платежеспособности 
населения. 
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Рис.1. Динамика изменения среднерыночной  
стоимости 1 кв. м на первичном рынке жилья  

в г. Днепропетровске 
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Рис.2. Динамика изменения среднерыночной  
стоимости 1 кв. м на вторичном рынке жилья  

в г. Днепропетровске 

Согласно проведенным исследованиям, 
стоимость 1 кв. м на 1 января 2009 г. в Днепро-
петровской области (за исключением г. Днеп-
ропетровска) составлял 4500 грн. Наивысший 
показатель стоимости 1 кв. м был зафиксирован 
в Днепропетровском (13000 грн) и Покровском 
районе (6200 грн), самый низкий – в Петриков-
ском (1300 грн) и Магдалиновском районе 
(1900 грн) [7, 8]. 

Для характеристики ситуации на жилищном 
рынке используется коэффициент доступности 
жилья ( ДК ) [3, 4]. На практике коэффициент 

доступности жилья (housing price to income 
ratio) рассчитывается как отношение медиан-
ной стоимости жилья к медианному размеру 
дохода домохозяйства за год [4]. Медианная 
стоимость жилья определяется как стоимость 
такого жилья, по отношению к которому 50 % 
имеющихся жилых единиц стоят дешевле, а 
50 % – дороже. При этом стоимость жилья оп-
ределяется на основе понятия «справедливой 
рыночной цены» (fair market price), то есть це-
ны, по которой жилье могло быть продано в 
случае его выставления на продажу в течение 
разумного времени продавцом, на которого не 
оказывалось бы давление. Медианный доход 
домохозяйства определяется как совокупный 
денежный доход такого домохозяйства, по от-
ношению к которому половина всех домохо-
зяйств имеют доходы ниже, а половина – выше. 
В состав доходов включаются доходы из всех 
источников, в том числе зарплата, доходы от 
предпринимательской деятельности или не-
формальной занятости, от инвестиций и другие 
виды денежных доходов. Величина коэффици-
ент доступности жилья соответствует числу 
лет, в течение которых семья может накопить 
на квартиру при предположении, что все полу-
чаемые денежные доходы будут откладываться 
на приобретение квартиры. 

В Украине в связи с отсутствием данных о 
медианных доходах и медианных ценах на жи-
лье коэффициент доступности жилья и про-
должительность периода накопления рассчиты-
вается на основе значений следующих показа-
телей: среднегодового дохода одного домохо-
зяйства ( H ) (среднестатистической семьи из 
трех человек) и среднерыночной стоимости 
стандартной квартиры ( B ) (это трехкомнатная 
квартира общей площадью 56 кв. м при соци-
альной норме 21 кв. м общей площади жилья на 
человека и 20 кв. м на семью) [3]:  

 Д
Н d NК
В b S

⋅
= =

⋅
; (1) 

 н
Д

1 b SТ
К d N

⋅
= =

⋅
, (2) 

где H  – среднегодовой доход одного домохо-
зяйства, B  – среднерыночная стоимость стан-
дартной квартиры, d  – среднегодовой доход 
одного члена домохозяйства, N  – количество 
членов семьи, b  – среднерыночная стоимость  
1 кв. м стандартной квартиры, S  – общая пло-
щадь помещения. 

Однако, целесообразнее использовать не 
среднегодовой доход одного члена домохозяй-
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ства, как это сказано в источнике [3], а реаль-
ный среднегодовой доход одного члена домо-
хозяйства. Данный показатель определяется как 
максимальный объем денежных доходов, кото-
рые предназначены для использования домохо-
зяйствами на приобретение товаров и услуг; 
сюда включают: оплату труда, прибыль, сме-
шанный доход, сальдо доходов от собственно-
сти, социальные помощи, другие полученные 
поточные трансферты в денежной форме за ис-
ключением оплаченных, в частности налогов на 
доходы и имущество. Коэффициент возможно-
сти приобретения жилья населением и реальная 
продолжительность периода накопления равны: 

 р р
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⋅
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⋅
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где рН  – реальный среднегодовой доход одно-
го домохозяйства, B  – среднерыночная стои-
мость стандартной квартиры, рd  – реальный 
среднегодовой доход одного члена домохозяй-
ства, N  – количество членов семьи, b  – сред-
нерыночная стоимость 1 кв. м стандартной 
квартиры, S  – общая площадь помещения. 

В результате коэффициент возможности 
(или коэффициент реальной доступности) при-
обретения жилья населением и соответствую-
щая реальная продолжительность периода на-
копления отражают реальный уровень доступ-
ности жилья. 

Динамика изменения коэффициента реаль-
ной доступности приобретения жилья на пер-
вичном и вторичном рынках г. Днепропетров-
ска представлена на рис. 3, где наглядно  
продемонстрирована разница в реальном уров-
не доступности жилья (по предварительным 
данным при имеющемся среднегодовом до-
ходе одного члена домохозяйства в Украине  
13784,2 грн для среднестатистической семьи из 
3 человек) [5 – 9]. Чем больше значение этого 
коэффициента, тем более доступно жилье для 
домохозяйства. Так, жилье на вторичном рынке 
является более доступным для населения, чем 
на первичном, причем такая тенденция сохра-
няется и в 2008 г., и на начало 2009 г. 

На рис. 3 видно, что коэффициент реальной 
доступности жилья на первичном рынке  
недвижимости Днепропетровской области уве-
личивался более быстрыми темпами, чем на 
вторичном рынке. Такая динамика может объ-
ясняться тем, что первичный рынок быстрее 

отреагировал ценовой политикой на экономи-
ческую ситуацию в стране. 
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Рис. 3. Динамика изменения коэффициента  

реальной доступности жилья г. Днепропетровска, 
2008-2009 гг. 

Показатель, характеризующий реальную до-
ступность жилья для населения – это показа-
тель реальной продолжительности периода на-
копления ( рнТ ) характеризует способность на-
селения покупать жилье за счет собственных 
доходов за определенное число лет. Он показы-
вает время, за которое такая семья может нако-
пить средства для приобретения квартиры, от-
кладывая все свои доходы. Однако данный по-
казатель не учитывает возможности приобрести 
жильё с помощью ипотечных кредитов.  

На 01.01.09 г. средний реальный период на-
копления средств для приобретения жилья для 
жителей г. Днепропетровска составляет: на пер-
вичном рынке 15 лет, на вторичном – 12 лет 
(рис. 4).  
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Рис. 4. Динамика изменения показателя  

продолжительности периода накопления средств 
для покупки жилья на первичном и вторичном  

рынке г. Днепропетровска, 2008-2009 гг. 

В экономической литературе имеет место 
положение, согласно которому формирование 
жилого сегмента ипотечного рынка является 
целесообразным, если коэффициент доступно-
сти жилья не ниже 0,22, а показатель продолжи-
тельности периода накопления не превышает 
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4,5 года [3]. Значение показателя продолжи-
тельность периода накопления ( нТ ) составляет 
в Рио-де-Жанейро 2,5 года, в Мельбурне – 3,6, 
в Лондоне – 4,7, в Токио – 5,6, в Стокгольме – 
6, в Амстердаме – 7,8 года. Отметим, что в раз-
ных странах речь идет о жилье не одинакового 
качества, однако оно признаётся для данного 
общества массовым стандартом проживания.  

Граничные значения показателей ДК  и нТ  
привязываются к срокам кредитования и выте-
кают из положения, выработанного в процессе 
общественной практики, согласно которому 
доля годовых расходов на жилье в доходе до-
мохозяйства не должна превышать 20…25 %. 
Сроки жилищного ипотечного кредитования 
варьируют от 10 до 30 лет в зависимости от мо-
дели ипотечного рынка и конкретных экономи-
ческих условий его функционирования (уровня 
инфляции, стабильности цен объектов жилой 
недвижимости, уровня доходов потенциальных 
заемщиков, величины процентных ставок по 
займам). Поэтому граничные значения коэффи-
циента доступности жилья и показателя про-
должительности периода накопления также бу-
дут изменяться в зависимости от срока креди-
тования: от 0,13 до 0,5 и от 2,0 до 7,5, соответ-
ственно. В связи с этим отдельные граничные 
значения показателей КД и Тн целесообразно 
использовать для оценки перспектив развития 
конкретных моделей жилого сегмента ипотеч-
ного рынка, а их средние значения – 0,22 и 4,5 – 
для оценки возможностей внедрения массового 
жилого ипотечного кредитования, независимо 
от конкретной модели организации ипотечных 
финансовых отношений. 

В практике жилого ипотечного кредитова-
ния ипотечный рынок в финансовом отноше-
нии характеризуется как стойкий, если пре-
дельное значение коэффициента доступности 
жилья не ниже, чем 0,4, т.е. ипотечный рынок 
может работать без государственных субсидий 
в том случае, если годовой доход заемщика со-
ставляет не менее 40 % стоимости жилья; в 
другом случае заемщики нуждаются в государ-
ственной поддержке. 

Значения коэффициента доступности жилья 
и показателя периода накопления выходят за 
граничные значения, установленные для нор-
мального развития рынка жилья. Если приме-
нить этот подход формально, то в Днепропет-
ровске показатель периода накопления состав-
ляет 10…20 лет. А при условии ипотечного 
кредитования уровень доступности жилья еще 
более низкий. Следовательно, при сложивших-

ся на рынке жилья ценах жилье для среднеста-
тистической семьи недоступно. 

Из этого следует, что заемщик без государ-
ственной поддержки не способен взять круп-
ный кредит. По подсчетам Украинской нацио-
нальной ипотечной ассоциации только 7 % 
граждан способны взять кредиты на жилье (для 
сравнения в развитых странах – 60…70 %). 
Другая половина населения, в том числе люди с 
доходами средними и выше средних, не может 
самостоятельно перебороть барьеры, которые 
мешают выходу на рынок жилья. Последними 
препятствиями является стоимость 1 кв. м, вы-
сокие процентные ставки жилищного кредито-
вания и не в последнюю очередь – расходы на 
обустройство жилья. 

Понятие о доступном жилье трактуется  
по-разному для разных социальных категорий, 
таким образом, предложение на рынке недви-
жимости должно удовлетворять спрос со сто-
роны различных групп населения. Как показы-
вает мировая практика, в общем, объёме спроса 
на жильё 10 % составляет элитное жильё,  
5…7 % – социальное, больше 80 % – «среднее» 
жильё. 

Выводы и перспективы дальнейших  
исследований 

Исходя из динамики изменения цен на не-
движимость, можно сделать вывод, что общая 
экономическая и политическая ситуация в 
стране существенно повлияла на рынок недви-
жимости города Днепропетровска и Днепро-
петровской области. Снижение цен на недви-
жимость привело к увеличению доступности 
жилья и уменьшению периода накопления. Но, 
несмотря на такую тенденцию, значения пока-
зателей коэффициента доступности жилья и 
периода накопления не соответствуют норме и 
значительно ниже, чем во многих развитых 
странах. 

Рассчитаны значения коэффициента реаль-
ной доступности жилья и показателя реального 
периода накопления, которые выходят за гра-
ничные значения, установленные для нормаль-
ного развития рынка жилья. Если применить 
этот подход формально, то в Днепропетровске 
показатель периода накопления составляет 
10…20 лет. А при условии ипотечного креди-
тования уровень реальной доступности жилья 
еще более низкий. Значит, при сложившихся на 
рынке жилья ценах жилье для среднестатисти-
ческой семьи недоступно. Из этого следует, что 
заемщик без государственной поддержки не 
способен взять крупный кредит. 
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В дальнейших научных исследованиях ав-
торами планируется разработать мероприятия 
по повышению доступности жилья для основ-
ной массы населения. 
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УДК 656.2.078:338.124.4 

Ю. В. БУЛГАКОВА, Г. С. П’ЯТИГОРЕЦЬ (ДІІТ) 

ПРОВЕДЕННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО  
ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ 
КРИЗИ 

У даній статті розроблено пропозиції щодо визначення оптимального порядку проведення заходів з рес-
труктуризації залізничного транспорту України в умовах світової фінансової кризи. 

В данной статье разработаны предложения по определению оптимального порядка проведения меро-
приятий по реструктуризации железнодорожного транспорта Украины в условиях мирового финансового 
кризиса. 

The proposals to determine the optimal order of realization of restructuration of Ukrainian railway transport in 
conditions of the world financial crisis was elaborated in this article. 

Постановка задачі 

На сьогоднішній день залізничний транс-
порт України зазнав негативного впливу нас-
лідків світової фінансової кризи. Загострення 
протиріч у політичній, соціальній сферах, втра-
та довіри потенційних інвесторів, послаблення 
фінансової дисципліни призвели до зниження 
індикатору структурних реформ в секторі залі-
зниць. Вирішення цієї проблеми потребує по-
глиблених наукових досліджень щодо визна-
чення оптимального варіанту проведення рефо-
рмування галузі. 

Мета 

Метою даної статті є визначення глибини 
кризових явищ у вантажних та пасажирських 
перевезеннях, фіксація фактичного стану про-
цесу реформування залізничного транспорту, 
розробка пропозицій по корегуванню існуючої 
державної програми реформування залізниць 
України.  

Основний зміст роботи 

Для української економіки перша великома-
сштабна криза з часів 90-х років почалася восе-
ни 2008 р. Із серпня скоротилось надходження 
іноземного капіталу в Україну, упав прибуток 
від експорту. В банківській сфері виник дефі-
цит ліквідності внаслідок обмеженого доступу 
зовнішнього займу. Обвалився курс гривні, 
спад стрімко охопив економіку країни: в жовтні 
ВВП скоротився на 2,1 %, а у листопаді впав на 
14,4 %. За даними МВФ та інших міжнародних 
фінансових інститутів, у 2009 р. ВВП скоро-
титься до 14 % порівняно з 2008 р.  
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Рис.1. Графічне зображення вантажообороту  
підприємств транспорту (кумулятивно у %  
до відповідного періоду попереднього року) 

Світова економічна криза негативно позна-
чилася на функціонуванні залізничного транс-
порту України. Позитивні тенденції розвитку 
галузі в 2007 р. – 1-й половині 2008 р. майже 
знищені внаслідок спаду виробництва основних 
вантажовідправників, суттєвого підвищення 
індексу цін, різкого коливання курсу гривні до 
іноземних валют, знецінення збережень і па-
діння доходів населення у другій половині  
2008 р.  

Так, перевезення вантажів залізницями по-
рівняно з 2007 роком зменшилося на 3,0 %, у 
тому числі відправлення вантажів – на 3,9 %, а 
наведений обсяг перевезень у 2008 р. на заліз-
ничному транспорті склав 97,4 %, у тому числі 
перевезення вантажів у транзитному та внутрі-
шньодержавному сполученні склало 96,9 % та 
86,8 % до запланованого, відповідно. Кризові 
явища в економіці спричинили зростання ви-
трат від звичайної діяльності на 5,1 млрд грн 
(до 38,9 млрд грн) [4]. 
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Таблиця  1  

Вантажні перевезення  
за січень-грудень 2008 р. 

Перевезення 
вантажів Вантажообіг  

Наймену-
вання видів 
транспорту 

 
млн т 

у % до 
2007 
р. 

млн 
т-км 

у % до
2007 р. 

Усіма  
видами 
транспорту 

891,8 98,7 491746,0 99,8 

        у тому числі: 
залізнич-
ним 498,8 97,0 256867,7 97,9 

автомобі-
льним 186,6 110,3 37393,8 127,3 

водним 19,5 80,4 15841,6 85,3 
трубопро-
відним 186,8 95,3 181264,5 99,5 

авіаційним 0,1 97,4 378,4 97,4 

Крім того, за попередніми даними, збитки 
залізничного транспорту від пасажирських пе-
ревезень у 2008 р. становлять 4,3 млрд грн, з 
яких 37 % – це збитки від приміських пасажир-
ських перевезень. Загальні збитки залізниць 
України плануються на рівні 0,8…0,9 млрд грн. 

Таблиця  2  

Пасажирські перевезення  
за січень-грудень 2008 р. 

Перевезення 
пасажирів 

Пасажирообіг  
Найменуван-
ня видів 

транспорту 
млн. у % 

до 
січня-
груд-
ня 

2007 
р. 

млн 
пас.-км 

у % 
до 

січня-
груд-
ня 

2007 
р. 

Усіма  
видами 

транспорту 
8331,2 101,4 147265,2 104,5 

         у тому числі: 

залізничним 445,6 99,7 53225,4 100,3 
автомобіль-

ним 4368,7 104,7 61433,8 109,6 

водним 8,9 93,5 122,7 81,1 
авіаційним 6,2 125,1 10776,8 115,4 
трамвайним 962,7 93,8 5356,3 91,7 
тролейбус-

ним 1580,4 97,5 9011,2 96,6 

метрополі-
тенами 958,7 102,9 7339,0 103,0 

Залізничним транспортом за 2008 р. відпра-
влено 445,6 млн пасажирів, що на 0,3 % менше, 
ніж за 2007 р. Відправлення пасажирів зросло 
на Одеській залізниці – на 1,4 %, Львівській – 
на 1,3 %, Південно-Західній – на 1,1 %. На До-
нецькій залізниці відправлення пасажирів зни-
зилося на 4,1 %, на Південній – на 1,8 %, на 
Придніпровській – на 0,7 % [4]. 

Таблиця  3  

Пасажирські перевезення за січень 2009 р. 

Перевезення 
пасажирів 

Пасажирообіг  
Найменуван-
ня видів 

транспорту 
млн. у % 

до 
січня-
груд-
ня 

2007 
р. 

млн 
пас.-км 

у % 
до 

січня-
груд-
ня 

2007 
р. 

Усіма вида-
ми транспо-
рту 

590,9 90,6 9788,3 94,3 

          у тому числі: 

залізничним 33,7 98,8 3243,0 97,8 
автомобіль-
ним 336,1 96,1 4605,8 98,3 

водним 0,4 87,8 1,0 64,9 
авіаційним 0,3 83,4 581,2 81,0 
трамвайним 59,6 82,2 329,2 80,8 
тролейбус-
ним 100,6 84,4 572,0 84,4 

метрополі-
тенами 60,2 79,4 456,1 78,5 

Залізничним транспортом за січень 2009 р. 
відправлено 33,7 млн пасажирів, що склало  
98,8 % від обсягу відправлених пасажирів у сі-
чні 2008 р. Відправлення пасажирів зросло на 
Південній залізниці – на 0,2 %, Одеській – на 
0,3 %, Львівській – на 0,8 %. На Донецькій залі-
зниці відправлення пасажирів знизилося на  
5,4 %, на Придніпровській залізниці – на 2,6 %, 
на Південно-Західній – на 0,6 % [4]. 

Однією з основних причин збитковості па-
сажирських перевезень є недостатня компенса-
ція пільгових перевезень. Питома вага пільго-
виків в структурі перевезених пасажирів дося-
гає в середньому близько 70…80 %.  А відсоток 
відшкодування понесених втрат за дев’ять мі-
сяців 2008 р. склало лише 90,2 млн грн, або 
33,7 % від суми, на яку надані послуги.  

Для подальшого зменшення суми збитків 
від пасажирських перевезень, відповідно до 
наказу [3], з 9 березня 2009 р. змінилися тарифи 

240



на перевезення пасажирів залізничним транс-
портом у внутрішньому сполученні.  

Зокрема, у плацкартних вагонах вартість 
проїзду зросла на 4,7 %, у купейних – на 7,4 %. 
А з 1 червня 2009 р. планується здійснення на-
ступного етапу індексації тарифів: у плацкарт-
них вагонах – на 4,7 %, у купейних та СВ – на 
7,4 %. 

Загальне підвищення вартості проїзду ста-
новитиме 9,5 % для плацкартних вагонів і  
15 % – для купейних та СВ.  

Однак, такий крок з боку залізниць докорін-
но не вирішить існуючої проблеми. Причиною 
цього є невідповідність темпів зростання цін на 
продукцію та ресурси (металопрокат, залізобе-
тонні шпали, запасні частини для рухомого 
складу, дизельне паливо та електроенергія) те-
мпам підвищення тарифів на пасажирські пере-
везення.  

Ціни на продукцію, що використовують за-
лізниці, формуються в ринкових умовах. В 
свою чергу, тарифи на залізничні перевезення  
регулюються державою.  

Якщо взяти 2008 р., то ціни на матеріали 
суттєво зросли (металопрокат – до 117,1 %, ка-
танку – на 103,8 %, залізобетонні шпали – до  
54 %, локомотивні бандажі – на 32,1 %, суціль-
нокатані колеса з підвищеною твердістю – на 
36,6 %, запасні частини для рухомого складу – 
до 178,1 %).   

Одночасно з цим, вітчизняні виробники під-
вищили вартість рухомого складу (пасажирські 
електровози постійного струму подорожчали на 
13 %, електровози змінного струму – на 10 %. 
Паралельно зросли ціни і на енергоносії: при-
родній газ – на 56,1 % електроенергія –  
на 41,5 %, а дизельне паливо – на 15,8 %) [4]. 

Усе це призводить до збільшення фактичних 
витрат на перевезення пасажирів. Так, порівня-
но з 1991 р. ціни на дизельне паливо зросли у 
43,8 разу, на рейки – у 36,7 разу, на електро-
енергію – у 18 разів. При цьому вартість паса-
жирських перевезень збільшилася лише в  
10,7 разу.  

Поряд з цим, вважається, що українські за-
лізниці мають значний потенціал для подаль-
шого розвитку й успішного подолання наслід-
ків фінансової кризи. Умовами для цього пови-
нні стати ефективне управління, повне викори-
стання наявних економічних, технологічних та 
організаційних ресурсів.  

Пріоритетами на 2009 р. у сфері вантажних 
перевезень стають активна співпраця з ванта-
жовідправниками для вивчення їх потреб з ме-
тою запропонувати послуги, які найбільшою 

мірою задовольнять їхні вимоги, розвиток тра-
нзитних міжнародних перевезень вантажів, 
розширення номенклатури вантажів, диверси-
фікація ризиків, оптимізація перевізного проце-
су, більш ефективне використання транзитних 
резервів країни, впровадження нових напрямків 
і технологій перевезень, перспективи інтермо-
дальних контейнерних та контрейлерних пере-
везень, які дозволять реалізувати на ринку 
транспортних послуг принцип доставки ванта-
жів «від дверей до дверей». Інтермодальне пе-
ревезення є сучасним зручним, безпечним, гну-
чким і ефективним способом доставки вантажів 
у автомобілях, які можуть перевозиться на спе-
ціалізованих залізничних платформах. 

У сфері пасажирських перевезень залізниці 
можуть запропонувати підвищений рівень без-
пеки і комфорту, досягнення європейського 
рівня обслуговування пасажирів на вокзалах і в 
поїздах. Значну увагу слід приділити заходам, 
спрямованим на підвищення інвестиційної при-
вабливості галузі. Держава повинна максимізу-
вати зусилля в області створення стабільної і 
сприятливої для інвесторів законодавчої бази, 
забезпечення прозорості визначення результа-
тів діяльності підприємств залізничного транс-
порту. 

На сьогоднішній день, досить актуальною 
задачею є визначення оптимального варіанту 
проведення реформування залізничного транс-
порту в період фінансової кризи. 

В таких складних умовах вжиття основних 
заходів реформування стає практично немож-
ливим. Свідченням цього є зниження індикато-
ру структурних реформ в секторі залізниць (з 
1,80 до 1,78). 

Взагалі, реформування залізничної галузі 
України передбачається провести у три етапи. 
На першому (2007-2008 рр.) етапі слід було 
розробити законопроект, який визначатиме по-
рядок проведення реформування залізничного 
транспорту, здійснити підготовку пропозицій 
про внесення змін до Закону України «Про пе-
релік об’єктів права державної власності, що не 
підлягають приватизації» та інших законодав-
чих актів, створити Державну акціонерну ком-
панію «Українські залізниці» як єдиний вироб-
ничо-технологічний комплекс, реформувати 
фінансово-економічну систему галузі.  

На другому етапі реформування (2008- 
2010 рр.) мають проводитись роботи з виведен-
ня зі складу залізниць підрозділів, які здійсню-
ють вантажні та пасажирські перевезення, про-
водять ремонт вагонів, колій, споруд та інших 
об’єктів, забезпечення поступового зменшення 
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обсягу перехресного субсидування пасажирсь-
ких перевезень за рахунок вантажних, розроб-
лення організаційно-правової основи для під-
вищення рівня конкуренції у сфері вантажних 
залізничних перевезень, механізму правового 
регулювання діяльності операторських компа-
ній-перевізників та їх взаємодії з об’єктами ін-
фраструктури залізниць. 

Третій етап (2011-2015 рр.) передбачає 
створення умов для запобігання перехресного 
субсидування пасажирських перевезень за ра-
хунок вантажних, виведення із складу Компанії 
непрофільних виробництв і підприємств, не 
пов’язаних із залізничними перевезеннями, їх 
роздержавлення, створення фінансово-економі-
чної моделі чіткого і прозорого розподілу фі-
нансових потоків за видами діяльності.  

Тобто, метою реформування залізниць Ук-
раїни є впровадження у галузі інноваційно-
інвестиційної моделі розвитку, підвищення 
конкурентоспроможності залізничного транс-
порту, розмежування монопольного і конкуре-
нтного секторів ринку транспортних послуг із 
забезпеченням прозорого ціноутворення [1]. 

Фактично реалізація задекларованих в про-
грамі етапів структурної реформи в повному 
обсязі не відбулася. На сьогоднішній день на-
віть не створено нормативно-правової бази, не-
обхідної для проведення реформування, розме-
жування функцій державного управління та 
управління господарською діяльністю.  

Основними причинами є нестабільна полі-
тична ситуація, відсутність незалежного регу-
лятора та розробки економічно раціональних 
тарифів на різні види перевезень, що знижує 
можливість залучення  коштів для модернізації 
галузі, скорочення рівня оплати кінцевими 
споживачами послуг, в тому числі за приміські 
перевезення, недостатній рівень відшкодування 
державою пільгових пасажирських перевезень  
і т.д. 

Подальша реструктуризація, за думкою 
найавторитетніших вчених, може призвести до 
значних фінансових втрат Укрзалізниці. 

Заниження оцінки основних фондів, прав 
користування землею та статутного капіталу в 
умовах глибокої кризи призведе до зменшення 
величини амортизаційних відрахувань, які Укр-
залізниця вважає основним джерелом інвести-
цій в розвиток галузі. 

Керівництво залізничного транспорту Укра-
їни запевняє, що найдієвіша протидія кризі – це 
реформування галузі. Але необхідно розгляну-
ти всі можливі негативні наслідки проведення 
реформування в умовах кризи. 

Таким чином, в умовах існуючого протиріч-
чя, що склалося між представниками залізниць 
та вченими, слід розглянути більш компроміс-
ний варіант проведення реформування залізни-
чного транспорту. Ця пропозиція передбачає 
здійснення подальшої реалізації положень дер-
жавної програми реформування, що стосуються 
розроблення нормативно-правової бази, прове-
дення фінансово-економічного та організацій-
но-правового аналізу, створення фінансово-еко-
номічної моделі, що забезпечить чіткий і про-
зорий розподіл фінансових потоків за видами 
діяльності, розробку нових моделей управління 
персоналом, підвищення якості праці, зміну 
принципів соціальної підтримки і посилення 
мотивації праці, розроблення соціальних стан-
дартів. А впровадження більш кардинальних 
заходів, передбачених програмою (зміна форми 
власності, прав користування землею, статут-
ного капіталу), слід призупинити до подолання 
фінансової кризи. В іншому випадку невтішні 
прогнози вчених можуть стати суворою реаль-
ністю для залізничного транспорту України. 

Висновки 

На основі проведених досліджень можна 
зробити наступні висновки: 

1. Залізничний транспорт переживає глибокі 
кризові явища. 

2. В такій ситуації реформування галузі не 
може бути виконане в повному обсязі та в за-
значені терміни. 

3. Зважаючи на негативний тренд економіки 
України і дотримуючись наукової думки, необ-
хідно перенести основні заходи проведення ре-
формування галузі на наступний, більш сприя-
тливий період. 
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В. В. КОМПАНІЄЦЬ (УкрДАЗТ, Харків) 

ДУХОВНО-МОРАЛЬНІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ СКЛАДОВІ 
ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ ЯК УМОВА ЯКІСНОГО УПРАВЛІННЯ  
ТА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ (РЕЗУЛЬТАТИ 
ПРАКТИЧНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ) 

У статті сформовано принципи якісної економічної освіти; розкрито результати впровадження в еконо-
мічну освіту спеціальних курсів, які враховують духовно-моральну, соціокультурну, інноваційно-інтелек-
туальну складові. 

В статье сформулированы принципы качественного экономического образования; раскрыты результаты 
внедрения в экономическое образование специальных курсов, которые учитывают духовно-моральную, со-
циокультурную, инновационно-интеллектуальную составляющие. 

In the article the principles of high-quality economic education are formulated; the results of introduction into 
the economic education of special courses, which take into account spiritual-and-moral, socio-cultural, innovative-
intellectual constituents, are exposed. 

«Виховати людину інтелектуально, не виховавши її  
морально, – означає виростити загрозу для суспільства.» 

                                                                                   Теодор Рузвельт [1] 

Вступ 

Сьогодні весь світ опинився у системній 
кризі. Соціально-економічна криза – це тільки 
його вершина, насправді кризою уражені всі 
сучасні інститути розвитку суспільства – полі-
тика, культура, освіта, сім’я, і це, на жаль, вид-
но на прикладі нашої держави. Основою ж усіх 
цих криз є криза духовно-моральна, криза люд-
ської особистості, помилки вибору цивілізацій-
ного шляху розвитку.  

Щонайпотужнішим чинником, який сприяє 
прискореному процесу національної деградації, 
за справедливим зауваженням Г. В. Задорожно-
го, став постмодерністський тип економічного 
мислення, нав’язаний у вигляді економіксу як 
базової економічної дисципліни в українських 
університетах [2, с. 207]. Причому крах західної 
системи економічної думки, а відповідно і сис-
теми вищої економічної освіти, визнають сьо-
годні і європейці. Так, Ліндон Ларуш відмічає, 
що сучасна світова економічна криза свідчить 
про провал емпіристської системи бухгалтерії, 
зв’язаної «з іменами Адама Сміта, Ієремії Бен-
тама і інших, яка під брехливим заголовком 
«економікс» впроваджується у мозок студен-
тів» [3].  

Вихід з кризи неможливий без зміни підхо-
дів до системи освіти, у тому числі економічної 
освіти, бо вона, разом з вихованням у сім’ї, 
сприяє формуванню духовно-морального і ін-

телектуального потенціалу нації. Тільки народ, 
що володіє цим потенціалом, здатний на відро-
дження і розвиток національної економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Необхідно погодитися з тим, що в ХХ сто-
літті відбулося реальне перетворення знань у 
могутній чинник економічного зростання, його 
безпосередню продуктивну силу. Частка впли-
ву знань на економічне зростання за різними 
оцінками за період з 1960-1990 рр. досягала  
57…79 % у загальному економічному зростан-
ні, тоді як на частку чинників праці та капіталу 
в цьому зростанні доводилося 24…29 % (інші 
6…16 %, пояснюючих зростання сукупної про-
дуктивності чинників виробництва в цей пері-
од, доводилися на коваріацію тих або інших 
груп чинників [4, с. 290]. 

Проте, сучасні знання та інформація, як їх 
матеріальна форма, все ще у величезних розмі-
рах використовуються в корисливих цілях, на-
рощуючи асиметрію між багатими і бідними, 
виробниками і споживачами, збільшуючи обся-
ги корупції, тіньової, віртуальної (псевдоеко-
номічної) діяльності. Тому знання без їх духов-
но-морального наповнення, без міцного фунда-
менту духовно-моральних цінностей, сформо-
ваних, в тому числі, в системі освіти, здатні в 
даний час зруйнувати як саме суспільство, так і 
реальну економіку. Знання дійсно є стабільним 
чинником соціально-економічного розвитку 
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тільки, якщо система освіти, через яку вони по-
трапляють до суспільства, збудована в духовно-
моральних координатах. 

Впливу освіти, рівня знань на розвиток еко-
номіки присвячені публікації вітчизняних і за-
рубіжних вчених, державних діячів [2, 5 – 10].  
З тим, що між рівнем освіти і економічним роз-
витком існує прямий зв’язок, згодні всі. Проте, 
досліджуючи недоліки і пропонуючи зміни іс-
нуючої системи освіти, спрямованості сучасно-
го економічного знання, сьогодні вибирають 
два принципово різних підходи. Перший про-
понує зміни в системі освіти за західним зраз-
ком з будовою технократичної моделі освіти, з 
акцентом на інформації і знаннях, такий підхід, 
зокрема, відображений у публікації О. М. Свін-
цова [7]. 

В докладі Міністра освіти і науки на підсу-
мковій колегії Міністерства від 21 березня 2008 
року відзначені проблеми і перспективи вищої 
освіти в Україні в контексті європейського ви-
міру [5]. Але, на жаль, серед п’яти пріоритетів, 
прийнятих для Міністерства освіти і науки, не-
має пріоритету духовно-моральної освіти, хоча 
у виступі міністра звучить проблематика вихо-
вної роботи у вузах і необхідності розвитку на-
ціональних традицій, формування духовної 
культури. 

Інший підхід пропонує орієнтацію на власну 
модель розвитку, яка враховує духовно-мора-
льні пріоритети і соціокультурні особливості. 
Президент Академії наук вищої школи України 
М. Дробноход, аналізуючи стан і проблеми ви-
щої школи в Україні, справедливо відзначає 
зниження якості освіти, її комерціалізацію і 
відповідну зміну змісту, істотне зниження мо-
ральної, національної, творчої спрямованості 
освіти, наполягає на необхідності посилення 
цих складових [6]. 

Важливість змін у сучасній економічній на-
уці, економічній освіті підкреслюють такі укра-
їнські вчені, як Г. В. Задорожний, В. Н. Тарасе-
вич, О. В. Хомін [2, 8 – 10]. Вони акцентують 
увагу на необхідності вивчення духовних основ 
економічних змін, дослідження економічного 
потенціалу православної віри, розвитку зміни 
методології дослідження економічної науки – 
орієнтації на соціокультурний підхід, міждис-
циплінарні дослідження.  

Проте, в цьому напрямі досліджень залиша-
ється ще дуже багато питань. Зокрема, до таких 
відносяться питання розробки принципів якіс-
ної економічної освіти; взаємозв’язку розвитку 
економіки і змін в системі економічної освіти 
залежно від заданих духовно-моральних і соці-

окультурних координат. Також відкритими є 
питання щодо конкретного змісту та методики 
викладання курсів з урахуванням цих важливі-
ших складових. Не проводяться дослідження 
впливу зміни змісту освіти у цьому напрямку 
на компоненти свідомості, у тому числі еконо-
мічну свідомість студентської молоді. 

Тому завданням даної статті буде: форму-
лювання принципів якісної економічної освіти; 
висвітлення результатів впровадження в еко-
номічну освіту студентів спеціальності «еконо-
міка підприємства» спеціальних курсів, які 
враховують духовно-моральну, соціокультур-
ну, інноваційно-інтелектуальну складові. Зок-
рема ми з’ясуємо, як змінились найважливіші 
компоненти економічної свідомості студентсь-
кої молоді.  

Викладення основного матеріалу 

У чому полягає сутність якісної освіти? Ми 
вважаємо, що це така освіта, яка розкриває та 
створює духовно-інтелектуальний потенціал 
нації. На нашу думку, якісна економічна освіта 
повинна відповідати наступним принципам.  
 
Принципи якісної національної економічної 
освіти в ХХI столітті.  

1. Розвиток інтелектуальних здібностей по-
винен бути у згоді з духовно-моральним вдос-
коналенням людини. Результат освіти – особа, 
що володіє духовно-етичними навичками і яко-
стями, знаннями культури, історії держави, 
професійними знаннями і навичками. Головна 
задача освіти – навчити кожну людину слідува-
ти вказівкам совісті. Це дасть можливість укрі-
пити в суспільстві духовно-моральні норми і 
збудувати духовно-моральну економіку. 

2. Поєднання, комплексний і системний 
розвиток в процесі економічної освіти і її оцін-
ки п’яти взаємозв’язаних складових: духовно-
моральної, соціокультурної, інноваційно-інте-
лектуальної, професійної і прикладної. Духов-
но-моральна складова повинна бути спрямова-
на на формування у людини світогляду, засно-
ваного на цінностях нашої культури, у тому 
числі, економічної культури (віра, любов, Бать-
ківщина, сім’я, праця, чесність, мужність, собо-
рність, добродійність, чесність, мораль); фор-
мування умінь відрізняти добро від зла; оціню-
вати свої думки, вчинки і їх наслідки, події, що 
відбуваються в навколишньому світі, поведінку 
людей з духовно-моральних позицій.  

Соціокультурна складова, тісно пов’язана з 
духовно-моральною, спрямована на вивчення 
особливостей розвитку православної цивіліза-
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ції, в лоні якої зростав наш народ, у всіх її ко-
ординатах: економіка, право, історія, культура, 
традиції, менталітет народу. 

Інноваційно-інтелектуальна спрямована на 
підтримку і розвиток здібностей особистості, 
посилення її інтелектуального потенціалу, у 
тому числі шляхом отримання знань, форму-
вання творчого, критичного мислення, уміння 
узагальнювати і порівнювати, мислити пробле-
мно; інноваційна складова також повинна ура-
ховувати використання в навчальному процесі 
нових технологій, у тому числі інформаційних, 
комп’ютерних, мультимедійних, Інтернет і т.д.  

Професійна складова спрямована на отри-
мання знань і навиків у відповідних напрямках 
знань. Прикладна – на отримання і закріплення 
певних навиків в процесі навчання і практики: 
навички і якості духовно-моральної особистос-
ті, професійні навички. Зміст освітніх програм 
повинен ураховувати всі ці складові.  

3. Підвищення відповідальності професор-
сько-викладацького складу за майбутнє країни, 
нації. 

4. Відновлення моделі навчання: «викла- 
дач – вчитель, вихователь, професіонал – сту-
дент – учень, особистість», замість моделі:  
«викладач і, відповідно, учбовий заклад – про-
давець – студент – покупець». 

5. Постійний відбір і контроль професорсь-
ко-викладацького складу, урядовців у сфері 
освіти за професійними і духовно-моральними 
критеріями.  

6. Єдність всіх ланок освітнього процесу.  
7. Вхідний контроль для отримання вищої 

освіти – певний духовно-моральний рівень осо-
бистості.  

8. Вихідний контроль фахівця, який вміщує 
не тільки оцінку теоретичних знань, але і духо-
вно-моральну, культурну, соціальну складові 
(ця система повинна бути розроблена окремо).  

На жаль, сучасні фахівці, володіючи профе-
сійними знаннями, але не маючи відповідного 
духовно-морального, культурного рівня, стають 
тими, хто руйнує сучасне суспільство, економі-
ку, державу. Наприклад: психологи стають 
провідниками ідей, стратегами, консультантами 
для комерційних сект, окультних закладів, ор-
ганізацій мережного маркетингу; економісти 
допомагають створенню і роботі тіньового біз-
несу і віртуальної економіки, юристи сприяють 
розвитку злочинності і т.п.). Знання, таким чи-
ном, сьогодні можуть стати силою, що не тіль-
ки творить, але й руйнує, в умовах інформацій-
ного суспільства – це серйозна загроза. Саме 

тому для отримання вищої освіти необхідно 
ввести вхідний контроль.  

9. Зміна системи контролю якості освіти і 
підходів до акредитації.  

10. Гнучкість, адаптивність системи освіти: 
врахування вимог часу, сучасного стану суспі-
льства, науки, технологій і відповідно розвиток 
нових суміжних спеціальностей і спеціалізацій 
(економічна психологія, соціологія, культура, 
моральна економіка, філософія господарства, 
ін.); врахування потреб держави, розвитку еко-
номіки, соціальної та інших сфер життя суспі-
льства. 

11. Спадкоємність і традиційність: усереди-
ні учбових закладів; між учбовими закладами і 
практикою. 

 
Прикладні аспекти введення духовно-
моральної і соціокультурної складової  
в економічну освіту.  

Аналізуючи зміст освітньо-професійних 
програм підготовки бакалавра, спеціаліста, ма-
гістра за фахом «Економіка підприємств» і ке-
руючись задачею поліпшення якості освіти і 
підготовки фахівців, ми дійшли висновку про 
необхідність введення у відповідні навчальні 
плани (їх варіативну частину) трьох нових, 
спеціально розроблених нами дисциплін, зміст і 
методика викладання яких враховує духовно-
моральну, соціокультурну, інноваційно-інте-
лектуальну складові. Це курси: «Основи духов-
ної культури», «Економічна психологія», «Мо-
ральні основи економіки і підприємницької ді-
яльності». 

Мета дисципліни «Основи духовної культу-
ри» полягає в: ознайомленні слухачів з духов-
ною спадщиною культуростворюючої релігії, її 
впливом на культуру, традиції, менталітет, іс-
торію українського народу; розвитку духовно-
морального мислення слухачів; формуванні і 
підкріпленні їх орієнтації на вічні цінності ду-
ховної культури; у вихованні таких якостей, як 
любов до Батьківщини, повага до роду, сім’ї, 
національних, сімейних традицій; формуванні 
навичок, вміння розбиратися в різних світогля-
дних системах, представлених в сучасному су-
спільстві та робити усвідомлений життєвий ви-
бір. 

Мета дисципліни «Економічна психологія» 
полягає в тому, щоб: сприяти більш глибокому 
і сучасному розумінню економічних явищ з 
урахуванням їх психологічної складової; у фо-
рмуванні навичок використовування основних 
економіко-психологічних закономірностей у 

245



процесі управління різними сферами і напря-
мами економічної діяльності на всіх її рівнях. 

Мета дисципліни «Моральні основи еконо-
міки і підприємницької діяльності» полягає у: 
формуванні у майбутніх фахівців цілісного і 
системного уявлення про економіку в її взаємо-
зв’язку з духовно-моральними і соціокультур-
ними складовими; реалізації цивілізаційного 
підходу в характеристиці особливостей різних 
соціально-економічних моделей; обґрунтову-
ванні того, що духовно-моральні чинники, осо-
бливо в умовах кризи, грають вирішальну роль 
в економіці, і тому їх обов’язково необхідно 
враховувати в ухваленні економічних рішень, 
розробці стратегії соціально-економічного роз-
витку, як на рівні держави, так і на рівні окре-
мих підприємств; обґрунтовуванні необхідності 
і соціально-економічної доцільності дотриман-
ня моральних норм і принципів в економічній 
діяльності на всіх її рівнях. Цей курс є завер-
шальним і найбільшим з трьох, як за обсягом, 
так і за змістом, в ньому повно реалізуються 
холістичний підхід до освіти та усі три складові 
якісної освіти (духовно-моральна, соціокульту-
рна, інноваційно-інтелектуальна).  

Зміст курсу розкривається, зокрема, у таких 
ключових питаннях як: економічна (господар-
ська) діяльність у єдності економічної і нееко-
номічної складових; антропологічний характер 
економіки; економіка як домобудівництво; 
проблема морального фактору в економіці: іс-
торія та сучасність; людина в економіці та релі-
гії (взаємозв’язок поглядів); моделі економічної 
поведінки людини; християнська антропологія 
та психологія людини як основа етики менедж-
менту та підприємницької діяльності; соціаль-
но-культурні основи економіки; основні соціа-
льно-економічні моделі сучасності та їх особ-
ливості; концепція цивілізацій; цивілізації і 
культури; основні ментальні особливості лю-
дини православної (східнослов’янської) і захід-
ної цивілізацій; особливості господарського 
життя і системи управління, характерні для цих 
цивілізацій; особливості економіки західної 
цивілізації; особливості християнської еконо-
мічної думки; принципи християнської етики 
господарювання; праця, власність, бідність, 
багатство, лихварство, благодійність у право-
славній соціально-економічній моделі; домобу-
дівництво; вплив православ’я на розвиток еко-
номіки та підприємництва; духовно-моральні 
традиції російської економічної школи; мора-
льні засади соціально-демографічної політики 
держави; роль соціально-демографічної політи-
ки у забезпеченні конкурентоспроможності 

економіки та розвитку держави; духовні основи 
соціально-економічних криз ХХ сторіччя; 
вплив інформаційно-психологічних факторів на 
розвиток економіки; соціально-економічний та 
духовний розвиток України: аналіз, перспекти-
ви, шляхи подолання кризи; особливості сучас-
ної світової економічної системи; віртуальна 
світова економіка; кризи ХХI століття та їх під-
ґрунтя; перспективи і прогнози розвитку суспі-
льства у ХХI столітті. 

Для того, щоб з’ясувати вплив зміни змісту 
освітньої програми підготовки спеціалістів та 
магістрів за спеціальністю «Економіка підпри-
ємства» на деякі елементи їх свідомості, у тому 
числі економічної свідомості, ми провели спе-
ціальне опитування. Студентам трьох різних 
факультетів випускного (п’ятого) курсу – меха-
нічного, управління процесами перевезень 
(УПП), та економічного (за двома спеціальнос-
тями – «економіка підприємства» та «фінанси») 
було запропоновано відповісти на певні питан-
ня. Перша група питань (перша анкета) була 
спрямована на визначення вираження рівня по-
треб студентів за їх видами. Методика визна-
чення потреб наведена у відповідній публікації 
[11]. Друга анкета містила питання про сприй-
няття та ставлення до важливіших соціально-
економічних категорій (праця, власність, мате-
ріальне багатство, конкуренція, влада, важелі 
зміни зовнішньої ситуації). Питання цієї анкети 
ми розробили відповідно до змісту цих найва-
жливіших категорій у двох типах цивілізацій 
(соціально-економічних моделей): православної 
та західної. Третя анкета була спрямована на 
визначення мотиваційних тенденцій особистос-
ті (методика С. М. Петрової) та ієрархії термі-
нальних та інструментальних цінностей (були 
використані опитувальні анкети І. П. Рязанцева 
та Ю. Г. Семенова). 

Виходячи зі змісту курсів, а також методики 
їх викладання, ми очікували отримати різницю 
у судженнях тих студентів, які вивчали відпо-
відні курси та тих, які їх не вивчали. Звичайно, 
що зміни повинні були відобразитись на когні-
тивному рівні (на це впливає різниця в отрима-
них знаннях, інформації), а також , можливо, на 
рівні емоційного та вольового компонентів сві-
домості. 

В опитуванні приймали участь невелика  
кількість студентів – всього 98 осіб, з них 54 
особи – економісти, у тому числі 30 осіб спеці-
альності «економіка підприємства» та 44 осо- 
би – студенти неекономічних спеціальностей. 
Це пояснюється тим, що повний курс усіх 
трьох нових дисциплін прослухали випускники 
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спеціальності «економіка підприємства» тільки 
цього навчального року (2008/2009).  

Результати 

В аналізі ми будемо звертати увагу на сут-
тєву різницю у відповідях студентів спеціаль-
ності «економіка підприємства» та інших сту-
дентів відповідно до мети дослідження. Рівень 
вираження потреб студентів наведено у табл. 1. 
Найбільш вираженими потреби двох вищих 
рівнів (духовно-моральні та соціальні – слу-
жіння), як це передбачувалось, виявились у 
студентів спеціальності «економіка підприємс-
тва». При цьому духовно-моральні потреби у 
студентів цієї спеціальності виражені на серед-
ньому, наближеному до високого рівні (2,43 
бали за трьохбальною шкалою), а в ієрархії по-
треб вони зайняли третє місце слідом за потре-
бами у безпеці та соціально-психологічному 
комфорті. У студентів інших спеціальностей 
духовно-моральні потреби виражені на низько-
му рівні і в ієрархії потреб займають останнє 
місце. Ми вважаємо, що це вплив зміни освіт-
ньої складової. Зазначені курси, у тому числі 
спрямовані на активізацію духовно-моральних 
потреб, відносяться до потреб першого рівня 
для людини, вихованої у нашій традиційній – 
православній культурі. За рештою потреб сту-
денти спеціальності «економіка підприємства» 
майже не відрізняються від студентів інших 
спеціальностей, що свідчить про достовірність 
дослідження. Так, перші місця в ієрархії потреб 
студентів зайняли потреби у безпеці, базові по-
треби та потреби у владі та визнанні. Це вплив 
фактору віку – у молоді завжди яскраво вира-
жені потреби у владі, визнанні, успіху; вплив 

гендерного фактору – у жінок потреби у безпе-
ці завжди займають вищі місця, а також, безпе-
речно, вплив факторів освіти, виховання, куль-
тури у сучасному суспільстві та родині. Те, що 
зараз перші місця в ієрархії потреб молоді за-
ймають матеріальні потреби, бажання влади та 
успіху, а не духовно-моральні потреби чи ба-
жання служити Батьківщині, іншим людям, є 
результатом пропаганди та впровадження в 
освіту, життя цінностей та культурних моделей 
західного суспільства, що здійснюється як че-
рез зміну змісту освіти, так і через інформацій-
ний простір. Дуже прикро, що у молоді знижені 
потреби служіння Батьківщині, народу. Скорі-
ше за все – це вплив політики, яка здійснюється 
нашою владою.  

В опитуванні щодо відношення до праці 
пропонувалось визначитись з тими характерис-
тиками праці, які найбільш характерні для реа-
льної ситуації (як є), та для бажаної – ідеальної 
ситуації (як повинно бути), причому з усіх 
ознак необхідно було обрати не більше шести. 
Результати обробки анкет показали, що при 
становищі, яке склалося у нашому суспільстві, 
робота сприймається студентами переважно як 
вимушена життєва необхідність та можливість 
забезпечити родину, тобто у праці реалізуються 
базові потреби та потреби у безпеці. Також бі-
льшістю опитуваних робота вважається засо-
бом кар’єрного зростання, отримання авторите-
ту, тобто – реалізації потреб у владі, успіху, 
визнанні. І на останньому місці в усіх опитува-
них – сприйняття роботи як засобу служіння 
іншим. 

З тим, якою повинна бути робота в ідеалі, 
краще за усіх, як і передбачалось,  визначились 

Таблиця  1  

Визначення рівня потреб студентів (у балах) 

Факультет / спеціальність 

Економічний, у тому числі Види потреб 
Механічний УПП Економіка 

підприємства Фінанси 

1. Духовно-моральні 1,83 1,77 2,43 1,93 

2. Соціальні – служіння 1,82 1,57 2,10 1,99 

3. Творчі (самоактуалізація) 2,13 2,29 2,19 2,40 

4. Соціальні (соціально-психологічний  
    комфорт) 

 
2,36 

 
2,33 

 
2,63 

 
2,49 

5. Влади, успіху, визнання 2,65 2,70 2,30 2,57 

6. Безпеки 2,50 2,61 2,71 2,57 

7. Базисні, фізіологічні 2,64 2,52 2,26 2,65 
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Таблиця  2  

Результати відповіді на питання про сенс праці, % 

Факультет / спеціальність 

Економічний, у тому числі Запропоновані відповіді 
Механічний УПП Економіка 

підприємства Фінанси 

1. Праця – це чеснота, спосіб творчого розкриття, 
зростання людини, перетворення світу 

18,18 40,00 44,68 35,72 

2. Праця – це можливість допомагати іншим 3,03 0,00 23,40 7,14 

3. Праця – це необхідний спосіб заробляти на  
життя 

78,79 60,00 31,92 57,14 

 

Таблиця  3  

Результати відповіді на питання про відношення до конкуренції, % 

Факультет / спеціальність 

Економічний, у тому числі Запропоновані відповіді 
Механічний УПП Економіка 

підприємства Фінанси 

1. Замість конкуренції повинна бути присутня 
взаємодопомога 

16,67 7,14 50,00 37,50 

2. Мені не відомо це відчуття 0,00 7,14 3,33 0,00 

3. Я просто не люблю змагання 3,33 21,43 3,33 8,33 

4. Буває різне: і змагання, і ні 40,00 28,57 40,00 29,17 

5. Мені подобається змагатися 20,00 0,00 0,00 16,67 

6. Віддаю перевагу жити і працювати в умовах 
конкуренції 

20,00 35,71 3,33 8,33 

 

Таблиця  4  

Результати відповіді на питання щодо відношення до власності, % 

 
 

Факультет / спеціальність 

Економічний, у тому числі Запропоновані відповіді Механіч-
ний УПП Економіка 

підприємства Фінанси 

1. Божий дар, за який людина несе відповіда-
льність і яким необхідно вірно розпоря-
джуватись(не спричиняти шкоди навколи-
шньому середовищу, сплачувати податки 
за експлуатацію природних ресурсів) 

31,03 35,71 76,67 12,50 

2. Те,що належить людині і вона має право 
самостійно вирішувати, як використовува-
ти цю власність 

68,96 64,29 23,33 87,50 
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Таблиця  5  

Результати відповіді на питання щодо відношення до влади,% 

Факультет / спеціальність 

Економічний, у тому числі Запропоновані відповіді 
Механічний УПП Економіка 

підприємства Фінанси 

Як ви вважаєте влада (в ідеалі) 

1. Відповідальність перед суспільством 
        (колективом) 

76,67 35,71 80,00 75,00 

2. Засіб управління іншими 16,67 35,71 10,00 20,83 

3. Шлях до матеріального добробуту 6,67 28,57 10,00 4,17 

Як ви вважаєте влада (в нашому суспільстві) 

1. Відповідальність перед суспільством 
        (колективом) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Засіб управління іншими 33,33 28,57 32,26 50,00 

3. Шлях до матеріального добробуту 66,67 71,43 67,74 50,00 

 

Таблиця  6  

Результати відповіді на питання щодо відношення до багатства, % 

Факультет / спеціальність 

Економічний, у тому числі Запропоновані відповіді 
Механічний УПП Економіка 

підприємства Фінанси 

                                           Як ви вважаєте матеріальне багатство (в ідеалі) означає: 

1. Відповідальність перед суспільством 10,00 28,57 65,51 25,00 

2. Шлях до щастя, благополуччя, здійснення мрій 90,00 71,43 34,48 75,00 
 

студенти спеціальності «економіка підприємст-
ва». Вони вважають, що у праці повинні, пере-
дусім, реалізовуватись творчі потреби людини 
та потреби у служінні, також важливою для них 
є реалізація соціально-психологічних потреб. 
Також на високому рівні усі опитувані відміти-
ли, що людина в ідеалі повинна отримувати 
задоволення від праці і серед потреб, які реалі-
зуються у праці, усі опитувані обрали ті чи інші 
питання, які відносяться до реалізації творчих 
потреб.  

Найбільш вираженою різницею у когнітив-
ному елементі свідомості студентів виявилось 
ставлення до сенсу праці, матеріального багат-
ства, конкуренції, власності. У змісті відповід-
них тем лекцій за курсом «Моральні основи 
економіки та підприємницької діяльності» роз-
кривалося бачення цих найважливіших еконо-
мічних категорій з точки зору православної со-
ціально-економічної моделі та західної, які ду-
же відчутно відрізняються. Це і вплинуло на 

результати сприйняття змісту цих категорій, а 
відповідно – і на результати опитування.  

Так, дві третини опитуваних студентів спе-
ціальності «економіка підприємства» розумі-
ють працю як чесноту, засіб творчого перетво-
рення світу, зростання людини, як засіб допо-
моги іншим (див. табл. 2) .Такий сенс має праця 
у православній моделі. А от переважна біль-
шість студентів інших спеціальностей у праці 
бачить спосіб заробляти на життя, що прита-
манно західній соціально-економічній моделі. 
Але слід зазначити, що взагалі у опитуваних (за 
винятком студентів механіків) досить сильно 
виражено розуміння творчого змісту праці.  

У сприйнятті моделі спілкування, стосунків 
у праці за векторами «конкуренція – взаємодо-
помога», більш схильними до співпраці, взає-
модопомоги виявилися студенти спеціальності 
«економіка підприємства»(див. табл. 3). Бачен-
ня багатства та власності у першу чергу як від-
повідальності також більш виражено у студен-
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тів цієї ж спеціальності (табл. 4, 6). Таке бачен-
ня людських стосунків у праці, власності, ба-
гатства також відповідає православній соціаль-
но-економічній моделі і різко відрізняється від 
того , що пропонує сучасній молоді західна со-
ціально-економічна модель, західна культура, 
яка з великою силою розповсюджується у на-
шому суспільстві, у тому числі через освіту. 

Більшість з опитаних студентів мають одна-
ковий погляд на владу – як на відповідальність 
перед суспільством, що може бути впливом як 
ситуації у країні так і виховання, освіти, розви-
тку особистості (табл. 5). Також у всіх опиту-
ваних яскраво проявилася ментальна риса ха-
рактеру, яка притаманна людині вихованої у 
православній культурі – інтроверсія. Вони вва-
жають, щоб змінити ситуацію, необхідно змі-
нювати себе, а не інших. Також позитивно, що 
більшість вважає за необхідне у першу чергу 
змінити виховання та мораль у суспільстві 
(табл. 7). 

А от важелі зміни ситуації у країні студенти 
оцінюють по різному. Так, ситуація у країні 
критична. Але саме у критичній, кризовій ситу-
ації найбільш яскраво виявляються і проявля-
ються цінності людини, її спрямованість. Розу-
міння того, що влада сама по собі не спромож-
на змінити ситуацію, що кожен особисто відпо-
відає за те, що відбувається у країні у 

найбільшому ступені притаманно студентам 
спеціальності «економіка підприємства». Ця 
риса – позиція активного перетворення світу 
починаючи з себе, особистісної відповідальнос-
ті за події, стан оточуючого середовища – риса, 
яка притаманна православній ментальності. 

Мотивація та цінності. Якщо порівнюва-
ти мотиваційні тенденції студентів спеціально-
сті «економіка підприємства» зі студентами 
інших спеціальностей, то у них, більше ніж у 
інших, виражено такі мотивації як «моральна», 
«протилежна акізитивній» (матеріальній), «но-
рмативна», «пізнавальна», трудова, губристич-
на (до переваги). Інші мотиваційні прояви си-
льно не відрізняються, що підтверджує вплив 
загальних факторів на усю студентську молодь, 
вікові особливості. 

Аналіз термінальних цінностей, значимість 
яких оцінили студенти, дозволив виявити на-
ступне. Загальними особливостями , притаман-
ними усім опитуваним є те, що на перших міс-
цях в ієрархії цінностей опинилися такі ціннос-
ті, як здоров’я та сім’я (те , що ці цінності є 
провідними у нашому суспільстві, підтверджу-
ється і результатами соціологічних досліджень 
суспільної думки). Також високу значущість 
мають такі цінності, як «життєва ціль» та «гар-
на робота». У групі цінностей, які мають низь-
ку значимість, опинились такі цінності західної 

Таблиця  7  

Результати відповіді на питання про джерела зміни ситуації, % 

Факультет / спеціальність 

Економічний, у тому числі Запропоновані відповіді 
Механічний УПП Економіка 

підприємства Фінанси 

Як ви вважаєте, для того, щоб змінити будь яку ситуацію до кращого необхідно: 

1. Змінитися самому 80,00 78,57 96,67 79,17 

2. Змінити інших 20,00 14,29 3,33 20,83 

Як ви вважаєте, для того, щоб змінити соціально-економічну ситуацію в нашій країні,  
потрібно перш за все змінити: 

1. Закони 23,33 21,43 24,32 25,00 

2. Виховання і мораль  
         в суспільстві 

66,67 71,43 62,16 75,00 

3. Себе 10,00 7,14 13,51 0 

Як ви вважаєте від кого, перш за все, залежить зміна соціально-економічної ситуації в нашій країні: 

1. Від влади(урядовців) 56,25 86,67 34,37 66,67 

2. Від ієрархів Церкви 0 0 3,12 0 

3. Від кожної людини 43,75 13,33 62,50 33,33 
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культури, як «влада» та «демократія», а також, 
на жаль, цінність, притаманна нашій культурі – 
Батьківщина (низька значимість цих цінностей 
також підтверджується результатами монітори-
нгу суспільної думки). 

Далі відмітимо різницю у виборі цінностей, 
яка відрізняє студентів спеціальності «економі-
ка підприємства» від студентів інших спеціаль-
ностей. В ієрархії цінностей студентів спеціа-
льності «економіка підприємства», на відміну 
від студентів інших спеціальностей, духовно-
моральні потреби займають перші місця (4…6 
місця серед 19 цінностей) і мають високий рі-
вень вираження (2,7…2,77 бали при максимумі 
3 бали). Для інших студентів ці цінності мають 
невелике значення, за виключенням цінності 
«любов до ближнього». Також для них велике 
значення мають такі цінності, як свобода, гро-
ші, кар’єрне зростання – цінності західного су-
спільства, які активно нав’язуються нашій мо-
лоді. 

Серед цінностей, які важливі для успіху у 
бізнесі, в роботі підприємства, найвищу оцінку 
усіх опитуваних отримали такі, як «сила волі», 
«відповідальність», «терпіння», «ефективність 
у справах», «старанність», «самоконтроль», 
«задоволення працею». А найнижчу оцінку усіх 
опитуваних отримали «консерватизм», «нетер-
пимість до власних недоліків та до недоліків у 
інших людей». Порівняно низьку оцінку отри-
мали також такі цінності, як «багатство» та 
«власність». Різниця виявилася за такими цін-
ностями, як прибуток, моральність, чесність. 
Студенти економісти розуміють, що чесність та 
моральність необхідні для успішної роботи 
підприємства, а от студенти технічних спеціа-
льностей ставлять ці цінності на останні місця. 
Це вплив, з одного боку – освітньої складової, а 
з іншого, на жаль, – реальності «нечесних ме-
тодів» сучасного ведення бізнесу. 

Висновок 

Як відомо, інформація, знання, освіта – це 
найважливіші чинники, які визначають розви-
ток сучасного суспільства та економіки. Кожне 
суспільство та економіка розвивається у певних 
соціально-культурних та духовно-моральних 
координатах, які є специфічними для відповід-
них цивілізацій (соціально-економічних моде-
лей). Ці координати впроваджуються через сис-
тему освіти та інформаційний простір, які під-
держують або змінюють свідомість суспільства 
в тому чи іншому напрямі.  

Наша країна належить до православної ци-
вілізації. Проте, вже вдвічі в історії, в перший 

раз це було за часів революції 1917 р., а в дру-
гий – на зломі 90-х рр., модель нашого розвит-
ку в межах православної цивілізації намагають-
ся змінити на модель західної цивілізації. Але, 
як ми бачимо, напрям розвитку економіки, сус-
пільства, освіти, спрямований на копіювання та 
впровадження культурних, соціально-економіч-
них моделей розвитку західної цивілізації, ви-
явився хибним, руйнуючим. Як результат цього 
ми, зокрема, маємо: перевернуту ієрархію по-
треб людини, в якій на першому місці стоять 
матеріальні, а не духовні цінності; знецінення 
змісту праці, зведення його до вимушеної жит-
тєвої необхідності, втрату творчого змісту,  
мотивації служіння Батьківщині та народу; 
сприйняття власності та багатства не як відпо-
відальності, а як можливостей для власного 
розвитку (це ми побачили у тому числі і у ре-
зультатах нашого дослідження) . Зрозуміло, що 
така «споживацька» ієрархія потреб не на ко-
ристь ані державі, ані залізничній галузі. Дер-
жава потерпає від непрофесіоналізму та амора-
льності чиновників. Зараз державі, залізничній 
галузі, як ніколи, потрібні не тільки високоос-
вічені, у тому числі молоді фахівці, а й вихова-
ні, високоморальні люди. Подолання сучасної 
кризи вимагає духовно-інтелектуального про-
риву, що не можливо без змін у свідомості лю-
дей, орієнтації їх на вічні духовні цінності.  

Впровадження у практику принципів якісної 
економічної освіти, корегування змісту освіти 
шляхом впровадження нових освітніх дисцип-
лін, які базуються на холістичному підході та 
враховують такі найважливіші складові: духов-
но-моральну, соціокультурну та інноваційно-
інтелектуальну, – це один із значних засобів 
забезпечення духовно-інтелектуального прори-
ву. 

Це підтвердили результати нашого дослі-
дження, спрямованого на виявлення впливу 
змісту освіти на деякі найважливіші складові 
економічної свідомості студентів, які вивчали 
нові курси, введені в програму підготовки ба-
калаврів, спеціалістів та магістрів по спеціаль-
ності «економіка підприємства» в Українській 
державній академії залізничного транспорту. 
Зокрема у цих студентів, порівняно з іншими, у 
складі потреб найбільше виражені духовно-
моральні потреби, в ієрархії цінностей духовно-
моральні займають перші місця; сприйняття 
змісту таких найважливіших соціально-
економічних категорій, як праця, власність, ба-
гатство, влада, моделі спілкування «співпраця – 
конкуренція» відповідає православній цивіліза-
ції (відповідно культурі та соціально-еконо-
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мічній моделі), в координатах якої наше суспі-
льство існувало сторіччями і яка є орієнтиром 
для нашого подальшого розвитку. Безперечно, 
ці результати ще досить невеликі, система еко-
номічної освіти повинна змінюватись більш 
глибоко. 

В даний час державні стандарти економічної 
освіти по напряму «Економіка і підприємницт-
во» ще знаходяться у стадії розробки: прийнята 
для тимчасового використовування освітньо-
професійна програма підготовки бакалавра, ще 
не розроблена нова програма підготовки магіс-
трів. Тому вважаємо за необхідне ввести дані 
курси в перелік освітніх програм, в їх нормати-
вну частину. Також доцільно доповнити зміст 
таких дисциплін підготовки бакалавра, як «Фі-
лософія», «Історія економічної думки і еконо-
мічна історія», «Менеджмент» з урахуванням 
наповнення їх духовно-етичними і соціокуль-
турними компонентами. Крім того, можна ре-
комендувати введення в програму підготовки 
бакалавра таких учбових курсів, як «Культура 
сім’ї», «Економічна культура і етика бізнесу», 
«Економічна соціологія», «Організаційна куль-
тура», а в плані підготовки магістрів таких дис-
циплін, як «Філософія господарства», «Культу-
ра управління». Перераховані дисципліни обо-
в’язково пов’язати в блоки (пакети), так щоб 
системно охопити всі рівні і об’єкти вивчення. 
Безумовно, вважаємо за необхідне і введення 
соціальної практики. 

Ще раз хотілося б підкреслити, що вихід з 
соціально-економічної кризи передусім по-
в’язаний з виходом з кризи духовно-моральної. 
І цей вихід неможливий без змін в системі еко-
номічної освіти. Якщо ми хочемо, хоча б у да-
лекому майбутньому, мати духовно-моральну 
соціально-економічну модель розвитку нашої 
держави, модель, спрямовану на гармонійний 
розвиток кожної людини, її духовних, душев-
них і тілесних сил, розуму, волі, почуттів, вже 
зараз необхідно здійснювати стратегічні зміни 
в системі економічної освіти з урахуванням ду-
ховно-моральної, соціокультурної, інтелектуа-
льно-інноваційної складових. А у якості страте-
гічних цілей освіти необхідно прийняти насту-
пні: створення основи для стійкого соціально-
економічного і духовного розвитку України; 
подолання соціально-економічної і духовної 
кризи, забезпечення високої якості життя наро-
ду і національної безпеки. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ 

Визначено поняття «фінанси». Досліджено, що в умовах ринкової економіки для ефективного управлін-
ня фінансовими ресурсами необхідно забезпечення діяльністі підприємства оптимальним обсягом фінансо-
вих ресурсів, раціональне їх використання, максимізація прибутку й забезпечення підвищення ринкової вар-
тості підприємства. В умовах ринкової економіки актуальними стають питання вдосконалення управління 
процесами виробництва, ефективного використання фінансових, трудових, матеріальних ресурсів. Для ви-
рішення таких завдань керівникам підприємств необхідні знання економіки, технології виробництва, фінан-
сів. 

Определено понятие «финансы». Исследовано, что в условиях рыночной экономики для эффективного 
управления финансовыми ресурсами необходимо обеспечение деятельности предприятия оптимальным  
объемом финансовых ресурсов, рациональное их использование, максимизация прибыли и обеспечение ры-
ночной стоимости предприятия. В условиях рыночной экономики актуальными становятся вопросы усо-
вершенствования управления процессами производства, эффективного использования финансовых, трудо-
вых, материальных ресурсов. Для решения таких задач руководителям предприятий необходимы знания 
экономики, технологии производства, финансов. 

The concept «finance» is defined. It is investigated that in conditions of the market economy for effective man-
agement of financial resources the provision of enterprise activities with optimal amount of the financial resources, 
their rational use, the profit maximization, and the provision of market cost of enterprise are necessary. In conditions 
of the market economy the issues of improvement of management of production processes, efficient use of financial, 
labor and material resources become urgent. To solve such problems, the enterprise administrations should be aware 
of the knowledge of economics, production technologies, and finance. 

І. Вступ 
Перехід до сучасної ринкової економіки ви-

кликав зміни усієї фінансової системи і у першу 
чергу фінансів підприємств. Фінансові умови 
господарювання перетерпіли перетворення, які 
виразились у змінах форм власності, умовах 
державного регулювання, системи оподатку-
вання. В результаті реформ з’явився недержав-
ний сектор економіки, сучасна банківська сис-
тема, ринки товарів, послуг, капіталу. Метою 
підприємницької діяльності є одержання при-
бутку. Це дає змогу для розширеного відтво-
рення, зростання доходів підприємства та його 
власників. Цю мету можна досягти лише за оп-
тимальної організації фінансів. 

II. Постановка задачі: 
- визначити поняття «фінанси»; 
- дослідити процес створення фінансового 

капіталу; 
- вказати особливості ефективного управ-

ління фінансами. 

III. Результати 
Відомо, що управління в підприємстві є ос-

новою загального управління суспільством.  
В науковій літературі управління фінансовими 
ресурсами розглядається як одна із функцій 
фінансового менеджменту. Управління фінан-
совими ресурсами забезпечує діяльність під-

приємства оптимальним обсягом фінансових 
ресурсів, раціональне їх використання, макси-
мізацію прибутку й забезпечення підвищення 
ринкової вартості підприємства. 

Стан розв’язання соціально-економічних 
проблем господарства варто розглянути через 
призму удосконалення напрямів, форм, методів 
і механізмів економічної діяльності, важливим 
складником є дослідження сутності фінансів. 
Фінанси є рушійною силою господарства. 

Питання розвитку фінансів завжди перебу-
вали в колі наукових інтересів представників 
різноманітніших шкіл і течій економічної нау-
ки. Зокрема, вони розглядалися у працях Гвіч-
чардіні, Карафа, Макіавеллі, Ж. Бодена, Ф. Ке-
не, П. Самуельсона, Ж. Б. Сея, А. Сміта,  
Дж. Стігліца, Т. Гоббса, Ф. Енгельса,  
Дж. М. Кейнса, А. Лаффера, К. Маркса, Д. Рі-
кардо, А. Тюрбо, Ф. Юсті та інших дослідників.  

Серед досліджень вітчизняних та російських 
вчених у цьому напрямі слід виокремити праці 
А. Абалкіна, І. Балабанова, О. Беляєва, Д. Бе-
керської, В. Богині, П. Буніна, О. Василика,  
Л. Воронової, А. Гальчинського, В. Гейця,  
О. Горбунової, П. Єщенко, Б. Кваснюка, Т. Ко-
вальчука, О. Ковалюка, Н. Колчиної, І. Лукіно-
ва, П. Мельника, С. Мочерного, Є. Ненашева, 
С. Ніколенко, В. Панасюка, Ю. Пахомова,  
А. Поддєрьогіна, А. Покритана, В. Родіонової, 
Р. Сайфуліна, А. Соколонька, Н. Хімічевої,  
В. Черняка, А. Шеремета, А. Чухна, В. Федоро-
ва, Г. Явлінського та ін. 
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Фінансова наука почала розвиватися з XV 

століття. Відомі різні економічні школи: мер-
кантилістів, фізіократів, класиків політичної 
економії. 

Термін «фінанси» походить від латинського 
«finantia», що означає обов’язкову сплату гро-
шей. Він почав застосовуватися наприкінці  
VIII ст. в Італії. У цей час з’являється перша 
фінансова література. Представниками школи 
меркантилістів були Гвіччардіні, Караф, Макіа-
веллі. Караф керував фінансами неаполітансь-
кого королівства. Він вважав, що основою  
бюджету мають бути доходи від доменів, дер-
жава повинна брати на себе будівництво гро-
мадських споруд, охорону території, утримання 
двору. 

Представником французької школи меркан-
тилістів був Жан Боден. Він називав фінанси 
«нервами держави» і визначав сім джерел до-
ходів казни: військова здобич, збори із союзни-
ків, подарунки інших держав, доходи від торгі-
влі, ввізне мито, данина. 

Німецькі меркантилісти узагальнили висно-
вки камералістів із фінансових проблем (Л. фон 
Секендорф, Ф. Юсті, І. Зоннефельс). Так,  
Ф. Юсті називають батьком фінансової науки. 
У 1766 р. була надрукована його праця «Систе-
ма фінансового господарства», де він визнавав, 
що податки в багатьох країнах стали постійним 
доходом, а управління доменами призводить до 
збитків. 

Фізіократи вважали, що основним джерелом 
багатства держави є земля. Так, Ф. Кене вбачав 
основним доходом надходження від оподатку-
вання земельних ресурсів. 

Розвиток фінансової науки неможливо 
уявити без праць класиків політичної економії. 
Адам Сміт і Давид Рікардо відкрили нову епоху 
в фінансовій науці. Адам Сміт визначає три ос-
новних джерела доходів: землю, працю і капі-
тал. Діяльність Адама Сміта для економіки по-
рівнюється з винаходом колеса, Д. Рікардо роз-
крив теорію трудової вартості: мінова вартість 
товарів обумовлюється кількістю суспільної 
праці [4]. 

Етапним стало в 70-х рр. XIX ст. виникнен-
ня водночас в трьох країнах – Англії  
(У. С. Джевонс), Швейцарії (Л. Вальрас) і Авс-
трії (К. Менгер) нового напрямку – теорії гра-
ничної корисності (та продуктивності) або ма-
ржиналізму. Її основними складовими є вчення 
про економічне саморегулювання, психологіч-
ний підхід до визначення вартості (цінності) 
товару. 

Фінанси – це система економічних відносин, 
які склалися між економічними суб’єктами з 
приводу створення, формування та викорис-
тання фондів грошових коштів на основі роз-
поділу та перерозподілу валового внутрішнього 
продукту. 

Фінанси – це відносини, суб’єктами яких є 
держава, підприємницькі структури й населен-
ня. Вони мають грошовий характер. Тому гро-
ші, які акумулюються у централізованих і де-
централізованих фондах, називають фінансами. 
В економічній літературі сформувалися такі 
основні точки зору при дослідженні фінансів. 
Так, деякі автори розкривають категорію «фі-
нанси» як «сукупність економічних відносин, 
що виникають у процесі формування та вико-
ристання грошових фондів» [ 3]. 

Наступна точка зору полягає в тому, що фі-
нанси – це «грошові ресурси, фінансові ресур-
си, що розглядаються у їх створенні й русі, 
розподілі й перерозподілі, так й економічні від-
носини, зумовлені взаємними розрахунками 
між суб’єктами господарювання, рухом грошо-
вих ресурсів, грошовим обігом, використанням 
грошей» [2]. У зв’язку з тим їх можна досліди-
ти як грошові ресурси, фінансові ресурси, фон-
ди звертання. Слід зазначити, що не всі грошові 
ресурси є фінансовими ресурсами [3]. 

Поняття «грошові ресурси» значно ширше, 
але фінансові ресурси виступають завжди у 
грошовій формі. Грошові ресурси стають фі-
нансовими ресурсами тоді, коли вони концент-
руються у відповідні фонди [3]. 

Окрім того, деякі автори визначають катего-
рію фінанси як «сукупність грошових відносин, 
пов’язаних з формуванням, мобілізацією й роз-
міщенням фінансових ресурсів та обміном, 
розподілом і перерозподілом вартості створе-
ного валового внутрішнього продукту, а за пе-
вних умов і національного багатства» [3, 4]. 
Таке визначення є найбільш поширеним в еко-
номічній літературі. Акцент у цьому визначенні 
робиться на фінансових ресурсах, яким присвя-
тили свої дослідження вчені різних шкіл та на-
прямків. На наш погляд, узагальнюючи визна-
чення фінансових ресурсів, можна представити 
їх коштами, направленими на основні й обігові 
фонди підприємств. 

У структурі функціонування системи управ-
ління фінансами господарюючих суб’єктів фі-
нансові ресурси є одним зі складових елементів 
керованої системи, куди входять джерела фі-
нансових ресурсів й фінансові відносини. 

Фінансові ресурси формуються ще до поча-
тку діяльності підприємств у процесі утворення 
статутного фонду (капіталу). За останні роки 
найбільше поширення набуває поняття «капіта-
лу», ніж фондів. І дійсно, для підприємств важ-
ливим становиться поняття капіталу, тому що в 
балансі підприємств не згадуються фонди. Це 
поняття замінено капіталом. 

Наявність достатніх фінансових ресурсів є 
умовою успішного функціонування держави, 
підприємств і корпорацій, населення. В еконо-
мічній літературі висвітлювалися питання ме-
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ханізму та особливостей формування фінансо-
вих ресурсів. 

Цю проблему досліджували українські вчені 
І. А. Бланк, В. М. Василик, М. Я. Коробов,  
О. Д. Опарін, А. М. Поддєрьогін, О. О. Тереще-
нко; російські – І. Т. Балабанов, С. С. Селез-
ньов, С. В. Моісеєв, А. М. Ковальова; білорусь-
кі – Н. А. Русак, В. А. Русак та ін. 

Розглянемо деякі із цих визначень фінансо-
вих ресурсів. Так, Опарін В. М. робить акцент 
на тому, що фінансові ресурси – це сума кош-
тів, спрямованих на основні засоби та обігові 
кошти підприємства [6]. Тоді як Василик О. Д. 
представляє їх як грошові накопичення і дохо-
ди, що створюються в процесі розподілу і пере-
розподілу валового внутрішнього продукту [3]. 
Коробов М. Я. дає характеристику фінансових 
ресурсів: це власні і позичкові грошові фонди 
цільового призначення [5]. 

Питання розвитку фінансового управління 
висвітлюють зарубіжні вчені: Ю. Брігхем,  
Л. Галенскі, У. Шарп, Дж. Ван Хорн та ін. 

В умовах ринкових перетворень економіки 
актуальними питаннями стають питання вдос-
коналення управління процесами виробництва, 
ефективним використанням фінансових, трудо-
вих, матеріальних ресурсів. Для вирішення та-
ких завдань керівникам підприємств необхідні 
знання економіки, технології виробництва, фі-
нансів. 

Під впливом розвитку державно-моно-
полістичного капіталізму в 30-60 рр. в основу 
фінансової політики були покладені кейнсіан-
ські і неокейнсіанські доктрини. Для фінансової 
доктрини Дж. Кейнса були характерні такі ри-
си: 

• усі найважливіші проблеми розширено-
го відтворення варто вирішувати не з позицій 
вивчення пропозиції ресурсів, як це робилося 
його попередниками, а з позиції попиту, що 
забезпечує реалізацію ресурсів; 

• капіталістична економіка не може ціл-
ком саморегулюватися. В умовах величезного 
усуспільнення праці втручання держави неми-
нуче; 

• кризи надвиробництва виступають на 
поверхні явищ як недолік попиту, тому про-
блему рівноваги в економіці варто вирішувати з 
погляду попиту. Для цього Кейнс уводить по-
няття «ефективний попит» [4], що виражає рів-
новагу між споживанням і виробництвом, до-
ходом і зайнятістю; 

• головним інструментом регулювання 
економіки є бюджетна політика. На державний 
бюджет і фінансову політику в цілому покла-
даються завдання забезпечення зайнятості ро-
бочої сили і виробничого устаткування. 

Основним інструментом державного втру-
чання в циклічний розвиток і подолання криз, 

за Дж. Кейнсом, є державні витрати. Їхнє фор-
мування, структуру й ріст він вважав дуже важ-
ливим фактором досягнення «ефективного по-
питу». Так само, як і державні витрати, Кейнс 
вписує в рух макропоказників і податки, при 
цьому він вважає, що зміни в податковій полі-
тиці істотно впливають на основні компоненти 
попиту: особисте й інвестиційне споживання. 
Новим є і введення Кейнсом у теорію держав-
них фінансів положення про необхідність росту 
державних витрат, що фінансуються за допомо-
гою позик. Послідовники Кейнса називали це 
положення «принципом дефіцитного фінансу-
вання». Таким чином, збільшуються поточні 
витрати, які можна фінансувати в борг. Фінан-
сування ж поточних витрат приведе до збіль-
шення «схильності до споживання». 

Дж. Кейнс розробив нову теорію фінансів, 
спрямовану на регулювання економіки в умо-
вах державно-монополістичного капіталізму. 
Фінансова політика була здійснена на практиці 
послідовниками Кейнса (у США – Р. Харродом, 
А. Укеном, У. Хеллером; у Великобританії – 
Дж. Вайсманом, у Франції – Ф. Перру, в Япо- 
нії – К. Емі, Х. Іто й ін.). У 40-і рр. вона мала 
успіх і визначені позитивні результати. І до  
70-х рр. в основі фінансової теорії й практики 
більшості ведучих західних країн лежали вихі-
дні положення теорії Дж. Кейнса. 

Подальший розвиток економіки, перехід до 
інтенсивного типу економічного росту в умовах 
НТП і інтернаціоналізація господарського жит-
тя показали неспроможність моделі функціону-
вання державних фінансів Дж. Кейнса. Послі-
довники Кейнса удосконалили його теорію. 

Під впливом зміни умов розширеного від-
творення формується концепція «неокласично-
го синтезу» – теорія рівноваги в умовах непов-
ної зайнятості, у яку включений грошовий фак-
тор. Ця нова версія кейнсіанської теорії одер-
жала розвиток у працях Дж. Хікса і П. Са-
муельсона. Ідеї фіскалізму Кейнса з’єдналися з 
концепцією неокласиків, що передбачала регу-
лювання економіки за допомогою грошово-
кредитної політики (зміна дисконтної ставки, 
проведення операцій на відкритому ринку  
і т.п.). П. Самуельсон вводить в обіг термін «су-
спільний товар», під яким розуміють товари і 
послуги, що доставляються членам суспільства 
державою. 

В ідею «суспільного товару» ставиться пи-
тання про розподіл ресурсів поміж державою і 
приватним сектором. На державу покладається 
фінансування економічних і соціальних інфра-
структур, що в остаточному підсумку максимі-
зують прибуток. На думку П. Самуельсона, за-
дача фінансової політики полягає в тому, щоб 
забезпечувати регулюючі міри для сфер «суспі-
льного товару». 
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З кінця 70-х рр. в основу фінансової політи-

ки Великобританії, США, ФРН і ряду інших 
країн була покладена неоконсервативна страте-
гія, зв’язана з неокласичним напрямком еконо-
мічної думки. Вона отримала вираження в тео-
рії пропозиції. Головним її положенням є об-
меження економічної ролі держави, його втру-
чання в господарське життя і, особливо, у 
соціальну область. У числі заходів цієї концеп-
ції – приватизація частини державної власності, 
посилення ринкового механізму конкуренції, 
перенесення центра ваги в економіці на про-
блему підвищення пропозиції, стимулювання 
виробництва, його ефективності. Головне місце 
приділяється підприємцю, в інтересах якого 
повинні вироблятися стимули, що підвищують 
його активність і продуктивність. 

У фінансовому відношенні неоконсерватив-
ний напрямок виходить з необхідного скоро-
чення і перерозподілу національного доходу 
через фінансову систему, зниження розмірів 
соціальних витрат, стимулювання росту заоща-
джень як джерела виробничого інвестування. 
Найважливіша роль приділяється податкам – 
ставиться задача їхнього скорочення і змен-
шення ступеня прогресивності. Висувається 
необхідність боротьби з бюджетним дефіцитом 
і породжуваною ним інфляцією. 

Неоконсерватори відновлюють принцип 
«здорових» фінансів, тобто обов’язкової щорі-
чної рівноваги між бюджетними доходами і 
витратами, оскільки дефіцитність державного 
бюджету – серйозна перешкода для стійкого 
розвитку економіки, причина росту державних 
боргів і інфляції. 

У цілому, фінансова політика неоконсерва-
торів, за їхніми задумами, має на меті створен-
ня довгострокових стимуляторів економічного 
росту, досягнення довгострокової ефективності 
суспільного розвитку. 

Найбільш повно суть фінансів проявляється 
у їх функціях. Більшість економістів визнають, 
що фінанси виконують дві основні функції: 
розподільчу та контрольну. Ці функції тісно 
взаємодіють поміж собою. За допомогою роз-
подільчої функції відбувається формування по-
чаткового капіталу, який створюється за раху-
нок внесків засновників, розподілу валового 
внутрішнього продукту у вартісному виразі, 
визначення основних вартісних пропорцій у 
процесі розподілу доходів і фінансових ресур-
сів, забезпечується оптимальне сполучення ін-
тересів окремих товаровиробників, підпри-
ємств, організацій та держави в цілому. 

Наявність розподільчої функції виокремлює 
фінанси зі сфери дії грошей і перетворює їх на 
самостійну економічну категорію, інструмент 
розподілу та перерозподілу доходів і накопи-
чень, формування відповідних фондів і резер-

вів. Іншими словами, існує розподільча функція 
фінансів об’єктивно і в умовах ринкової еконо-
міки. Через неї фінанси здійснюють первинний 
розподіл і перерозподіл ВВП, який створюється 
у сфері матеріального виробництва шляхом 
формування централізованих і децентралізова-
них фондів грошових коштів, які використову-
ються на потреби держави і підприємств. 

Основою контрольної функції є вартісний 
облік витрат на виробництво та реалізацію  
продукції, виконання робіт, надання послуг, 
формування доходів і грошових фондів підпри-
ємства та їх використання. В основі фінансів 
розміщаються розподільчі відносини, котрі за-
безпечують джерелами фінансування відтво-
рювальний процес (розподільча функція). Тим 
самим зв’язуються усі фази: виробництво, об-
мін та споживання. 

Крім двох основних функцій, в економічній 
літературі наводяться й інші функції фінансів 
підприємств: забезпечувальна, стимулююча, 
регулююча, формування грошових фондів, їх 
використання. Ці функції, на наш погляд, не 
мають економічного змісту й самостійності, а є 
кінцевою метою здебільшого розподільчої фу-
нкції. 

IV. Висновки 
Формування фінансового капіталу обумов-

люється впливом його на кінцеві результати 
виробництва. З метою визначення його впливу 
можна побудувати моделі управління виробни-
цтвом. Для їх побудови необхідне перетворен-
ня теорії ринку, теорії керування, теорії плану-
вання шляхом включення в них окремо узятого 
капіталу. 
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М. І. МІЩЕНКО (ДІІТ) 

ЗАЛЕЖНІСТЬ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВИТРАТ ІНФРАСТРУКТУРИ 
ВІД ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАЛІЗНИЦЬ 

Досліджуються експлуатаційні витрати інфраструктури залізничного транспорту та їх залежність від ос-
новних показників діяльності залізниць в сучасних умовах. 

Исследуются эксплуатационные затраты инфраструктуры железнодорожного транспорта и их зависи-
мость от основных показателей железных дорог в современных условиях. 

The operational expenses of the railway transport infrastructure and their dependence on the basic railway indi-
ces in modern condition are under investigation. 

Постановка проблеми 

На сьогоднішній час ефективне управління 
ресурсами залізничного транспорту неможливе 
без чіткого планування експлуатаційних витрат 
за елементами витрат. У свою чергу, ефективне 
планування експлуатаційних витрат дозволить 
більш раціонально використовувати виділені 
кошти, з більшою їх віддачею, що в підсумку 
призведе до покращення експлуатаційних пока-
зників діяльності залізниць, їх конкурентосп-
роможності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Планування експлуатаційних витрат за еле-
ментами витрат здійснюється відповідно до 
Номенклатури витрат [1] за наступними елеме-
нтами витрат: витрати на оплату праці, матері-
альні витрати (матеріали, паливо, електроенер-
гія; інші матеріальні витрати); амортизація, 
відрахування на соціальні потреби та інші ви-
трати. 

Виділення невирішених раніше  
частин загальної проблеми, яким  

присвячується стаття 

Планування за елементами витрат забезпе-
чує необхідними коштами й матеріальними ре-
сурсами виконання запланованого обсягу пере-
везень. У випадку перевиконання наміченого 
обсягу перевезень загальна величина витрат 
перераховується на величину «права на витра-
ти» («право» розраховується від плану на фак-
тично виконаний обсяг роботи), у зв’язку зі 
збільшенням залежної від обсягу перевезень 
частини експлуатаційних витрат. 

Витрати на оплату праці включають суми, 
нараховані працівникам за тарифними ставка-
ми, посадовими окладами; відрядними розцін-

ками; стимулюючими виплатами й надбавками; 
компенсаційними виплатами; пов’язаними з 
режимом роботи або умовами праці й передба-
ченими нормами законодавства України, тру-
довими й колективними договорами. 

Фонд оплати праці визначається виходячи із 
планового контингенту працівників і середньо-
місячної заробітної плати. 

Чисельність працівників у лінійних підпри-
ємствах визначається по групах, професіях і 
посадах у явочному й обліковому складах. Об-
ліковий склад більше явочного на число пра-
цівників, що перебувають у відпустці, що хво-
ріють і зайняті виконанням суспільних обо-
в’язків. 

Контингент працівників явочного складу 
розраховується трьома способами: 

- за річним обсягом роботи й нормами ви-
трат робочої чинності на одиницю вимірника;  

- за числом об’єктів і нормами витрат робо-
чої чинності на один об’єкт; 

- за числом лінійних підприємств і штатних 
розкладів. 

У витратах на матеріали відображаються 
витрати на придбання матеріалів, використову-
ваних для виробництва товарів (виконання ро-
біт і надання послуг); придбання комплектую-
чих виробів; а також втрати від недостачі мате-
ріалів, що надійшли, у межах норм природних 
втрат і інших витрат. 

У витратах на паливо й електроенергію ві-
дображається вартість палива всіх видів, що 
купують (дизельного палива, мазуту, нафти  
й т.д.), і вартість покупної електроенергії на 
потреби підприємства. 

Планування витрат на паливо, матеріали, 
електроенергію та інші матеріальні витрати 
здійснюється 4 способами: 

- за заданим обсягом роботи і нормами на 
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одиницю виміру; 
- за потрібним контингентом окремих 

груп працівників і нормами витрат на одного 
працівника; 

- за кількістю одиниць устаткування і но-
рмами витрат на одиницю устаткування; 

- за кількістю підприємств і укрупненими 
нормами витрат на кожне з них.  

Амортизаційні відрахування являють собою 
витрати на відновлення зношених основних 
фондів. Величина амортизації визначається за 
нормами амортизаційних відрахувань і повної 
вартості основних фондів. Норма амортизації 
залежить від балансової, залишкової вартості 
основних фондів, строку їхньої служби й ви-
трат по реалізації залишкової вартості. Величи-
на амортизаційних відрахувань може визнача-
тися й за величиною фактичних витрат. У цей 
час на залізничному транспорті застосовується 
прямолінійний спосіб амортизації. 

В інші витрати входять витрати, що розра-
ховують специфічно, по податках і зборах; від-
рахування в страхові фонди; витрати на оплату 
відсотків за отриманими кредитами; оплата по-
слуг зв’язку; відрахування на капітальний ре-
монт колії; амортизація нематеріальних активів 
та інші витрати. 

Формулювання цілей статті  
(постановка завдання) 

У зв’язку з відсутністю вихідних даних за 
елементами витрат, за інфраструктурою визна-
чити витрати за елементами витрат видається 
можливим тільки по господарствах повністю, 
включених до складу інфраструктури, що до-
зволить більш докладно проаналізувати факто-
ри, що впливають на обсяг експлуатаційних 
витрат інфраструктури: колійного господарст-
ва, господарства перевезень, СЦБ і зв’язку, 
електропостачання, господарства цивільних 
споруд. Доцільно передбачити таке виділення в 
річному звіті (як було в Номенклатурі витрат 
до 1953 р.) 

Виклад основного матеріалу дослідження  
з обґрунтуванням отриманих наукових  

результатів 

Частка витрат п’яти господарств інфрастру-
ктури у загальній величині витрат інфраструк-
тури (табл. 1) становить 92,7 %; по вантажних 
перевезеннях – 93,8 %, по пасажирських –  
80,7 %. Витрати на оплату праці з урахуванням 
відрахувань на соціальні потреби становлять 
майже 60 % у господарстві перевезень, більше 

32 % – у господарстві СЦБ і зв’язку, 22,2 % – у 
господарстві електропостачання. У господарст-
ві цивільних споруд найменший відсоток ви-
трат на оплату праці – 18,3 %. У цілому по цих 
господарствах витрати на оплату праці станов-
лять 18,9 % (табл. 1). 

Витрати на оплату праці коливаються по го-
сподарствах від 18,3 % у господарстві цивіль-
них споруд до 59,7 % у господарстві переве-
зень. Частка витрат на оплату праці в цілому по 
інфраструктурі становить 18,9 %. 

Аналіз матеріальних витрат показав, що на 
матеріали доводиться близько 10…11 % по 
трьох господарствах (СЦБ і зв’язку, електропо-
стачання, цивільних споруд). У господарстві 
колії витрати на матеріали по вантажних пере-
везеннях становлять 3,7 %, у господарстві пе-
ревезень – 2,3 %. Витрати на паливо невеликі, і 
в цілому по всіх господарствах вони становлять 
1 %. На електроенергію доводиться 1,7 %; на 
інші матеріальні витрати – 3,4 % загальної суми 
витрат (див. табл. 1). 

Амортизація значно коливається по госпо-
дарствах інфраструктури: від 1,5 % по госпо-
дарству перевезень до 41 % по колійному гос-
подарству й господарству електропостачання. 
Значні витрати на амортизацію можна поясни-
ти високою питомою вагою основних фондів у 
цих господарствах і більшим зношуванням тех-
нічних засобів. 

Величина інших витрат коливається від  
10,4 % (господарство електропостачання) до 
41,7 % (господарство колії). Висока питома ва-
га інших витрат у господарстві колії поясню-
ється тим, що до складу інших витрат входять 
відрахування в резерв на капітальний ремонт 
колії. В інших витратах також ураховується 
єдиний соціальний податок, частка його у ви-
тратах інфраструктури становить близько 10 %. 

Планування за елементами витрат ґрунту-
ється на фактичних витратах минулого періоду, 
при цьому не враховується, що частина витрат 
може бути нераціональною. Планування «від 
досягнутого» не сприяє додатковій економії 
експлуатаційних витрат. Планування на основі 
фактично діючих, не завжди економічно обґру-
нтованих, нормативів також не забезпечує якіс-
ного планування експлуатаційних витрат. Для 
забезпечення фактичних можливостей знижен-
ня витрат необхідно розробити науково обґрун-
товані технічні й технологічні планові норма-
тиви й на їхній основі розрахувати питомі ви-
трати інфраструктури на одиницю відповідного 
вимірника й показника. Таким чином, одним з 
напрямків удосконалювання методів плануван-

258



ня експлуатаційних витрат є вивчення залежно-
сті витрат інфраструктури по статтях Номенк-
латури витрат, елементам витрат, окремим гру-
пам витрат від обсягу перевезень, розмірів екс-
плуатаційної роботи й пріоритетних факторів, 

що впливають на рівень витрат і на величину 
питомих витрат за видами діяльності залізниць. 

Це й сьогодні актуальне завдання, рішення 
якого вимагає проведення глибоких теоретич-
них і практичних досліджень. 

Таблиця  1   

Структура витрат галузевих господарств інфраструктури за елементами витрат, % 

Матеріальні витрати 

Господарство інфра-
структури 
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Вантажні перевезення 

Перевезень 60,8 2,3 0,5 7,1 1,5 1,4 26,4 100,0 

Колійне 12,7 3,7 0,8 0,3 0,7 42,0 39,8 100,0 

Цивільних споруд 19,0 10,5 5,8 4,4 24,3 23,3 12,7 100,0 

Сигналізації  
та зв’язку 

27,0 12,1 0,8 3,5 6,8 34,3 14,5 100,0 

Електропостачання 21,8 12,0 1,6 3,5 9,3 40,9 10,9 100,0 

УСЬОГО 19,1 5,1 1,0 1,5 2,8 37,4 33,1 100,0 
Пасажирські перевезення 

Перевезень 54,4 2,9 0,8 9,6 2,2 2,3 27,8 100,0 

Колійне 9,4 3,0 0,6 0,3 0,5 31,9 54,3 100,0 

Цивільних споруд 17,6 11,0 4,6 4,1 27,1 22,4 13,2 100,0 

Сигналізації  
та зв’язку  

27,4 11,5 0,5 3,7 9,5 31,4 16,0 100,0 

Електропостачання 23,1 11,1 1,4 2,8 12,1 40,4 9,1 100,0 

УСЬОГО 18,4 6,2 1,3 2,3 6,5 30,0 35,3 100,0 
У цілому 

Перевезень 59,7 2,4 0,5 7,6 1,6 1,5 26,7 100,0 

Колійне 12,3 3,6 0,8 0,3 0,7 40,6 41,7 100,0 

Цивільних споруд 18,3 10,7 5,2 4,3 25,7 22,8 13,0 100,0 

Сигналізації  
та зв’язку  

28,0 11,1 0,8 3,5 6,8 34,3 14,5 100,0 

Електропостачання 22,2 11,8 1,5 3,3 10,0 40,8 10,4 100,0 

УСЬОГО 18,9 5,3 1,1 1,7 3,4 36,0 33,6 100,0 
 

За характером впливу на експлуатаційні ви-
трати інфраструктури фактори можна розділи-
ти на дві групи. До першої групи факторів на-
лежать зовнішні (загальноекономічні й природ-

но-географічні); до другої групи – внутрішньо-
галузеві фактори. 

Зовнішні (народногосподарські) фактори 
залежать від загального економічного розвитку 
країни. Вони включають: обсяг виробництва 
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продукції, розвиток і розміщення продуктивних 
чинностей у країні; розміщення виробництва й 
споживання продукції різних галузей господар-
ства країни; розвиток і розміщення транспорт-
ної системи країни; розвиток і розміщення ви-
робництва матеріальних ресурсів для потреб 
залізничного транспорту; рівень цін на паливо, 
матеріали, електроенергію; рівень заробітної 
плати, фонд робочого часу; рівень витрат на 
соціальні потреби й охорону навколишнього 
середовища; діюче податкове законодавство 
(податок на додану вартість, податок на майно 
й ін.). 

Перераховані вище фактори впливають на 
обсяг роботи; структуру перевезень; їхню нері-
вномірність; дальність перевезень; величину й 
структуру витрат за елементами витрат. 

Зовнішні фактори впливають на розмір ін-
вестицій у розвиток інфраструктури й матеріа-
льно-технічної бази залізниць. 

Фактори природно-географічного характеру 
впливають на величину витрат інфраструктури. 
Витрати на паливо й електроенергію для опа-
лення будинків та інших потреб збільшуються 
залежно від більш низької температури повітря 
порівняно із середньорічною. У зв’язку зі сніж-
ними заметами або таненням снігів можуть бу-
ти значно збільшені витрати по сніго- та водо-
боротьбі. 

Природно-географічне положення залізниці 
впливає на енергетичні витрати, на витрати з 
ремонту колії та на фонд оплати праці.  

Внутрішньогалузеві фактори можна розді-
лити на фактори, що характеризують технічне 
озброєння залізниць, експлуатаційну роботу й 
організацію праці. 

Технічне озброєння залізниць включає: сту-
пінь технічного оснащення, його надійність, 
забезпечення безпеки руху поїздів, регуляр-
ність перевезень на основі впровадження нової 
техніки, механізації й автоматизації робіт, по-
тужності верхньої будови колії, сучасних уст-
роїв СЦБ і зв’язку й т.д. Ці фактори впливають 
на витрати інфраструктури безпосередньо через 
вартість основних фондів, обсяг перевезень і 
якісні показники експлуатаційної роботи заліз-
ниць. 

На витрати інфраструктури пріоритетно 
впливають фактори, пов’язані з вантажонапру-
женістю, розмірами руху, резервами пропуск-
ної здатності, зі специфікою основних фондів, 
роботою галузевих господарств, віднесених до 
інфраструктури, технічною оснащеністю заліз-
ниць, які характеризується такими показника-
ми, як співвідношення головних і станційних 

колій, застосовуваний вид тяги, ступінь зношу-
вання основних фондів, фондомісткість, розго-
рнута довжина колій та ін. 

Якість експлуатаційної роботи, безпосеред-
ньо пов’язана з іншими видами діяльності,  
впливає на витрати інфраструктури через такі 
показники, як навантаження на вагон, вагу по-
їзда, швидкість руху поїздів, оборот і середньо-
добовий пробіг рухомого складу й т.д. 

Обсяг перевезень істотно впливає на питому 
величину витрат інфраструктури, тому що при 
його збільшенні умовно-постійні витрати (а їх у 
витратах інфраструктури 74,4 %) розподіля-
ються на більшу кількість наведених тонно-
кілометрів. Крім обсягу перевезень, до факто-
рів, що впливають на витрати інфраструктури, 
варто віднести: 

- різну структуру витрат по галузевих гос-
подарствах; 

- різну питому вагу вантажних і пасажирсь-
ких перевезень; 

- різну питому вагу витрат інфраструктури 
по окремих залізницях; 

- різну структуру витрат інфраструктури по 
основних групах витрат; 

- різну питому вагу змінних і умовно-
постійних витрат по господарствах і видах пе-
ревезень; 

- різний ступінь зношування основних ви-
робничих фондів по господарствах; 

- різний ступінь заповнення пропускної зда-
тності. 

До факторів, що характеризують організа-
цію праці, відносяться: система й рівень заробі-
тної плати в галузі; використання робочого ча-
су, чисельність контингенту; його кваліфікація; 
впровадження прогресивних методів праці; пи-
тома вага обґрунтованих норм виробітку; дода-
ткові види матеріального заохочення працівни-
ків і т.д. Ця група факторів впливає на ріст 
продуктивності праці, зниження витрат по фо-
нду оплати праці, поліпшення матеріального й 
соціального стану працівників. 

Реформування системи керування залізнич-
ного транспорту повинне забезпечити зміну 
форм власності на рухомий склад, розвиток 
конкурентоздатних секторів економіки, ство-
рення нормативно правової бази, поділ органі-
заційної структури за видами діяльності. 

На витрати інфраструктури, як відособлено-
го виду діяльності, істотний вплив робить дер-
жавна економічна політика, а також ступінь 
інтенсивності й масштаб ринкового розвитку. 
Тому при обґрунтуванні витрат інфраструктури 
залізниць необхідно враховувати такі важливі 
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фактори, як особливість державного регулю-
вання монопольного сектора (виробничої ін-
фраструктури); можливість відновлення й роз-
витку об’єктів інфраструктури за рахунок при-
тягнутих інвестицій; потужність, потенціал і 
стабільність розвитку компаній-операторів (ри-
нку користувачів послуг інфраструктури) і ін-
ших. 

Залучення інвестицій (іноземних, приват-
них) для відновлення й розвитку інфраструкту-
ри повинне привести до вдосконалювання ро-
боти залізниць, підвищення якості експлуата-
ційної роботи (збільшення швидкості руху по-
їздів, збільшення навантаження на вагон, маси 
поїзда брутто й т.д.), збільшення резервів про-
пускної здатності, зниження собівартості пере-
везень, підвищення рентабельності роботи залі-
зниць. Однак витрати на утримання і експлуа-
тацію інфраструктури при введенні додаткових 
потужностей зростають. Впровадження нової 
техніки є обґрунтованим і ефективним тільки за 
певних розмірів перевезень. При цьому, залу-
чення інвестицій (іноземних, приватних) і їхній 
обсяг повинні бути підтверджені техніко-
економічними розрахунками не тільки на  
мікро-, але й на макрорівні. 

Важливим питанням є недостатній ступінь 
розвитку інфраструктури залізничного транс-
порту по конкретних напрямках перевезень. 
Незадовільний стан інфраструктури впливає на 
якість транспортного обслуговування. Розвиток 
компаній-операторів на ринку транспортних 
послуг повинен бути підкріплений технічними 
рішеннями, що забезпечують основний прин-
цип – робить рівною доступність компаній-
операторів до залізничної інфраструктури. На 
практиці цей принцип не завжди може бути 
реалізований. Аналогічні обмеження існують і 
на деяких прикордонних переходах. Прохання 
відправників вантажу про зміну напрямків ва-
гонопотоків не завжди можуть бути задоволені. 
У зв’язку із цим, компанії-оператори зацікавле-
ні у впровадженні нових технологічних рішень 
зазначених проблем, які дозволять забезпечити 
більше інтенсивне використання елементів за-
лізничної інфраструктури. Це дозволить забез-

печити рівну доступність перевізників до ін-
фраструктури залізниць і підвищити якість пе-
ревізної роботи. 

Важливим питанням роботи є забезпечення 
точності й обґрунтованості планування витрат 
інфраструктури залізниць і рівня плати за кори-
стування інфраструктурою. Для цього необхід-
но визначити пріоритетні фактори, що вплива-
ють на витрати інфраструктури, й методи, що 
дозволяють їх урахувати. 

Висновки і перспективи подальших робіт  
у цьому напрямку 

У результаті дослідження визначено склад 
пріоритетних факторів, що визначає рівень ви-
трат інфраструктури залізниць і віддзеркалює 
інтенсивність їхнього завантаження: 

- обсяг перевезень і темпи його приросту; 
- структура основних виробничих фондів 

галузевих господарств, їхня вартість і ступінь 
зношування; 

- обсяг експлуатаційної роботи, виражений у 
вимірниках і показниках використання техніч-
них засобів; 

- питома вага умовно-постійних витрат ін-
фраструктури по галузевих господарствах залі-
зниць; 

- наявність резервів пропускної здатності 
технічних засобів; 

- структура витрат за видами перевезень і за 
основними групами витрат. 

Врахування впливу цих факторів на роботу 
об’єктів залізничної інфраструктури дозволить 
при подальшому більш глибокому їх вивченню 
ефективніше планувати діяльність всіх складо-
вих елементів залізничного транспорту. 
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