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1. Загальні положення 

Підвищення ефективності та якості переве-
зень вантажів і пасажирів найбільшою мірою 
залежить від конструкції верхньої будови колії 
та її технічного стану.  

Планомірне зростання та постійне вдоскона-
лення технічного оснащення колії та споруд, їх 
технічне обслуговування забезпечують покра-
щення експлуатаційних та економічних показ-
ників і, як результат, підвищують ефективність 
та конкурентоспроможність процесу переве-
зень. В останні роки в колійному господарстві 
відбуваються зміни, які спрямовані на підви-
щення якості ремонтів колії, швидкості руху 
поїздів, гарантування безпеки руху та зниження 
експлуатаційних витрат. Проблема обмеження 
швидкості руху поїздів безпосередньо пов’язана 
з цими питаннями. До того ж в сучасних умовах 
обмеженого фінансування питання раціональ-
ного розподілу коштів набуває особливої гост-
роти. Так, на рис. 1 наведено діаграму, яка хара-
ктеризує зміни кількості кілометрів колії, які 
потребують модернізації або капітального ре-
монту, з 2006 по 2010 роки. З рис. 1 видно, що 
кількість прострочених кілометрів весь час пе-
ревищує кількість кілометрів, на яких виконано 
ремонти. А тому питання ефективності усунен-
ня обмежень, зумовлених станом залізничної 
колії, потребує вирішення. 

2. Існуюча методика економічної оцінки 

Існуюча методика оцінки ефективності усу-
нення обмежень швидкості руху поїздів [1–2] 
зводиться до такого. Економічний ефект від 
зняття попередження досягається за рахунок: 

- зниження механічної роботи та пов’язаних 
з цим додаткових витрат на паливно-
енергетичні ресурси й ремонт рухомого складу 
і колії на ділянках гальмування і розгону; 

- зменшення витрат з утримання локомотивів і 
вагонів пасажирських поїздів у зв’язку зі скоро-
ченням часу перебування поїздів на ділянках. 

Подібна методика дозволяє встановлювати 
економічний ефект доволі опосередковано, із за-
вищеними значеннями, оскільки порівнюється 

швидкість до виникнення обмеження та допусти-
ма швидкість. Як показав аналіз, наведений у ро-
ботах [3–8], режим ведення поїзда, а відповідно і 
швидкості руху, відрізняються. Також у поданій 
методиці не враховується взаємний вплив декіль-
кох обмежень швидкості на ділянці. У цьому ви-
падку тягово-енергетичні показники будуть інши-
ми. Параметри поздовжнього профілю враховані 
опосередковано, а вплив параметрів плану взагалі 
не розглядається. Все це може привести до прийн-
яття неправильного рішення при встановленні по-
слідовності зняття обмежень швидкості. 

3. Пропонована методика економічної оцінки 

Сьогодні, в умовах обмеженого фінансування, 
при розподіленні коштів залізниць виникає потре-
ба у більш точних методах оцінки ефективності 
капітальних вкладень. Існуюча методика не врахо-
вує такий показник, як додаткові витрати, що 
пов’язані зі станом залізничної колії. Аналіз, про-
ведений у [8] показав, що при оцінці економічного 
ефекту від зняття обмеження швидкості необхідно 
враховувати додаткові витрати на поточне утри-
мання та витрати, пов’язані з опором руху, на ді-
лянках з простроченими ремонтами.  

Проведені у роботах [6–9] дослідження до-
зволили запропонувати методику щодо оцінки 
втрат залізниці від дії обмежень швидкості ру-
ху поїздів, яка у загальному вигляді зводиться 
до такого: 

 кA t QC C C С С∆ = + + + , (1) 

де AC  – витрати на додаткове споживання па-
ливно-енергетичних ресурсів, тис. грн (рекоме-
ндовано визначати тяговими розрахунками); 

tC  – витрати на додаткові поїздо-години, 
тис. грн (рекомендовано визначати тяговими 
розрахунками); 

QС  − додаткові витрати, пов’язані з масами 
вантажних поїздів, тис. грн; 

кС  – додаткові витрати, пов’язані зі станом 
залізничної колії, тис. грн. 
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Рис. 1. Динаміка зміни кількості кілометрів колії, які потребують модернізації  

або капітального ремонту по Укрзалізниці 

Останні дві складові формули (1) пропону-
ється розраховувати за формулами (2) і (3): 

 вант л бр зуп365 ( )Q АС n В В В В= ⋅ ⋅ + + + , (2) 

де вантn  − кількість пар вантажних поїздів, що 
пропускає ділянка залізниці за добу; 

АВ  − додаткові витрати на паливо-
енергетичні ресурси, тис. грн [9]; 

лВ  − додаткові витрати на локомотиви 
(штовхачі), що надаються, тис. грн [9]; 

брВ  − додаткові витрати на локомотивні 
бригади, що обслуговують локомотиви-
штовхачі, тис. грн [9]; 

зупВ  − додаткові витрати, що зумовлені ви-
мушеною зупинкою на станціях для надання 
штовхачів та їх відчеплення, тис. грн [9]. 

 к м pC E E= + . (3) 

У формулі (3) мE  – витрати на матеріали 
при поточному утриманні колії на ділянках з 
понаднормативним значенням пропущеного 
тоннажу, тис. грн: 

 м пy обмE E L= ⋅  . (4) 

У формулі (4) пyE  − додаткові витрати, зу-
мовлені станом залізничної колії, тис грн: 

 пy 0 1 2 3 н( )E a a Г a K а Т Т= + ⋅ + ⋅ + ⋅ − , (5) 

де Г  – вантажонапруженість лінії, млн. т-км 
бр/км на рік; 

K  – протяжність кривих ділянок колії раді-
усом до 1 000 м, %; 

Т  – пропущений по ділянці тоннаж, млн. т; 
нТ  – нормативний пропущений тоннаж, при 

якому призначається модернізація або капіта-
льний ремонт згідно [10]; 

0 1 2 3, , ,a a a а  –коефіцієнти, знайдені за мето-
дом найменших квадратів, значення яких наве-
дено у таблиці; 

pE  – додаткові витрати, пов’язані з опором 
руху від колії, тис грн: 

 р обмwE E L= ⋅  , (6) 

wE  − щорічне зростання опору руху від ко-
лії на ділянках з простроченим ремонтами [6]; 

обмL  − довжина ділянки обмеження, км: 
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 обм обм г рL = + + , (7) 

де обм  − безпосередньо довжина обмеження, 
км; 

г  − довжина ділянки гальмування перед 
обмеженням швидкості приймається в залеж-
ності від маси поїзда і різниці швидкостей maxV  
і обмV . Для орієнтовних розрахунків г  = 1 км; 

р  − довжина ділянки розгону за обмежен-
ням швидкості, км (залежить від профілю та 
маси вантажного поїзда), коливається від 1 до 
15 км. 

Таблиця  1  

Коефіцієнти до формули (5) 

Коефіцієнти 
Прострочена 
модернізація 

колії 

Прострочений 
капітальний 
ремонт 

0a  -3,812 -1,593 

1a  0,06849 0,09429 

2a  0,09294 0,02281 

3a  0,01704 0,00972 

Висновки 

1. Для більш точного визначення втрат від 
діючих обмежень швидкості руху поїздів роз-
роблено методику, яка враховує реальні умови 
на дослідній ділянці (вантажонапруженість, 
середньодобові розміри руху, дійсне скорочен-
ня часу руху та ін.). 

2. Враховано важливу складову додаткових 
втрат залізниці від дії обмежень швидкості ру-
ху: зростання витрат на матеріали при поточ-
ному утриманні колії, яка становить близько 
5 % від загального економічного ефекту, а в 
деяких випадках може досягати й 10 %.  

3. Встановлено, що після перевезення по ді-
лянці понад 700 млн т вантажів витрати на по-
точне утримання колії залежать від значення 
пропущеного тоннажу, вантажонапруженості 
та плану лінії.  

4. Враховано витрати, пов’язані з опором 
руху від колії, які суттєво змінюються на діля-
нках з понаднормативним пропущеним тонна-
жем і можуть складати понад 80 % від загаль-
ної величини втрат. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТЕРЬ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ОТ ДЕЙСТВИЯ 
ОГРАНИЧЕНИЙ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ 

Изложены методика и результаты исследований эффективности устранения ограничений скорости дви-
жения поездов.  
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PREDICTION OF LOSSES OF RAILWAYS IF TRAFFIC SPEED IS 
LIMITED 

The technique and results of studies of efficiency of removing the speed limits of train traffic are presented. 
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