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Б. М. БОНДАРЕНКО (ДНУЗТ) 

ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ РУХУ ПОЇЗДІВ ШЛЯХОМ 
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ДІАГНОСТУВАННЯ ПРИЛАДІВ 
ЗАЛІЗНИЧНОЇ АВТОМАТИКИ 

Запропоновано комплексне використання методів неруйнівного контролю для автоматизованого діагно-
стування електромагнітних реле залізничної автоматики першого класу надійності. Наведено способи ви-
значення їх механічних параметрів, що дозволяє виключити людський фактор з контролю, підвищити надій-
ність приладів залізничної автоматики та безпеку руху залізничного транспорту. 

Ключові слова: електромагнітні реле, діагностика реле, підвищення безпеки руху на залізниці 

Вступ 
Безпека руху на залізничному транспорті 

забезпечується пристроями залізничної автома-
тики першого класу надійності, основу яких 
складають електромагнітні реле, в яких ймові-
рність небезпечних  відмов мінімізована за ра-
хунок конструктивних особливостей.  

Електромагнітні реле є найбільш поширені-
шими електромагнітними приладами в системах 
залізничної автоматики і телемеханіки, на переві-
рку та регулювання яких витрачається багато ре-
сурсів і часу, на одній дистанції сигналізації і 
зв’язку Укрзалізниці їх майже 30 000 штук. 

Досвід експлуатації підтверджує факт їх на-
дійної роботи: ресурс реле типів НМШ, НР та 
ін. перевищує 40 років, однак цей факт не ска-
совує необхідність періодичного контролю па-
раметрів таких реле, для запобігання небезпеч-
них відмов систем автоматики де вони працю-
ють. Частка відмов за 2006 – 2011 роки складає 
2,5–3 % загальної кількості відмов приладів 
автоблокування й електричної централізації, які 
застосовуються на Укрзалізниці [1].  

Постановка завдання 
Реле першого класу надійності не мають 

елементів вбудованого контролю і діагносту-
вання, тому технологією передбачено обов’яз-
ковий періодичний контроль їх електричних, 
часових і механічних параметрів [2]. При цьо-
му, незалежно від стану та умов роботи реле в 
процесі експлуатації, застосовуються довготри-
валі ручні операції із залученням висококвалі-
фікованих фахівців і відповідного обладнання в 
ремонтно-технологічній дільниці (РТД). Також, 
згідно технології, передбачається неавтомати-
зований вихідний контроль параметрів, який 
частково повторює перелік зроблених переві-
рок. Як наслідок, значна кількість відмов під 
час експлуатації реле відбувається за рахунок 
порушень технології регулювання реле в РТД 
(12 %), відсутності контакту в штепсельному 

з’єднанні (35 %) та з інших причин [1]. До не-
доліків існуючої технології слід віднести відсу-
тність автоматизації вимірювань та призначен-
ня періодичності ремонту для всього парку ре-
ле з урахуванням найбільш важких за рівнем 
струму режимів роботи контактів, тоді як 70 % 
реле працюють в полегшеному режимі та не 
потребують регулювання з відкриттям герме-
тичного кожуху [2].  

В багатьох країнах, що використовують еле-
ктромагнітні реле в залізничній автоматиці, 
розв’язуються питання контролю електричних і 
часових параметрів електромагнітних реле за 
допомогою різних автоматичних цифрових 
пристроїв і систем без відкриття герметичного 
кожуха із автоматизованим збереженням ре-
зультатів перевірок. Але, при цьому, такими 
пристроями не передбачено визначення меха-
нічних параметрів реле. Існуючі розробки для 
визначення механічних параметрів реле без ро-
зкриття його герметичного блока, є одинични-
ми екземплярами та не набули широкого засто-
сування через низьку точність вимірювань, 
складність їх конструкцій та використання [3]. 

Наразі існує потреба в удосконаленні техно-
логії обслуговування, вимірювання параметрів 
електромагнітних реле та в розробці нових під-
ходів зі створення автоматизованих діагности-
чних комплексів, що дозволить підвищити на-
дійність реле, точність вимірювання їх параме-
трів, а отже підвищити безпеку руху.  

Шляхи вирішення завдання 
Під час створення автоматизованого діагно-

стичного комплексу пропонується одночасне 
застосування декількох методів неконтактного 
діагностування стану реле. Одним з ефектив-
них методів неконтактного діагностування ра-
діоелементів, у тому числі і реле, є акустичний 
метод [4]. 

Акустичне діагностування полягає у тому, 
що акустичний шумовий сигнал реле породжу-
ється при перетворенні енергії під час руху ме-
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ханічних частин реле. Так енергія маси якоря 
під час тяжіння і зіткнення з полюсним наконе-
чником перетворюється у теплову енергію та 
енергію деформації, породжуючи механічні 
хвилі у деталях реле, корпусі та навколо нього. 

Максимальне значення амплітуди шуму cU  
співпадає з зупинкою якоря реле під час його 
удару об полюсний наконечник реле та зале-
жить від зносу механічних частин, зокрема ан-
тимагнітного штифту nδ  (рис. 1 а-г).  

Для діагностування реле достатньо застосуван-
ня вимірів імпульсу сили під час удару якоря о 
полюсний наконечник за визначений час тривало-
сті удару. При цьому імпульс сили визначається 

 
0

t

S Fdt= ∫ , (1) 

або  срS F t= ∆ , (2) 
де S  – імпульс сили;  

срF  – середня сила»;  
t∆  – час дії сили [5]. 

При прямому ударі антимагнітного штифта 
о полюсний наконечник імпульс тіла p mV=  
буде рівний імпульсу сіли 
 ср  mV F t= ⋅∆ , (3) 
де m  – приведена маса якоря;  

V  – швидкість якоря, звідси  ср  mVF
t

=
∆

. 

При ударі імпульс маси якоря рівний імпу-
льсу сили породжує акустичні хвилі, які мікро-
фоном перетворюються в електричну напругу – 

cU  від акустичних коливань, при цьому, на 
прямокутної ділянці акустичної характеристики 
мікрофону: 
 сp U≡ . (4) 

 
Рис. 1. Амплітуди шумових сигналів реле сU  при різній висоті антимагнітного штифта nδ :  

а – 0 0,0δ =  мм; б – 1 0,1δ =  мм; в – 2 0,2δ =  мм; г – 2 0,3δ =  мм 

На основі накопичення статистичної інфор-
мації, визначається об'єкт, який шумить із зна-
чно меншим відхиленням від еталону, за ре-
зультатами чого з певною імовірністю можна 
робити висновки про справність об'єкту.  

Оптичне діагностування стану реле за роз-
мірами його повітряного проміжку базується на 
рівнянні струму, що протікає через фотодіод, 
який реєструє освітленість створену випромі-
нювачем: 

 
B

- exp -1f
f I s

eU
I S Ф I

k T
⎛ ⎞⎛ ⎞

= ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠
, (5) 

де fI  – фотострум;  

IS  – чутливість фотодіода;  

Ф  – освітленість;  
sI  – струм насичення;  
Bk  – стала Больцмана;  

T  – температура, К [6].  
Відомі форми коліматорів випромінювача – 

прямокутна і кругла (рис. 2). 
На рис. 2 зображений фізичний проміжок з 

проекціями двох форм коліматорів, де 1 – якір, 
2 – повітряний проміжок, 3 – полюс, вδ  – від-
стань, яка вимірюється і знаходиться на рівні – 
h , Н – висота полюса, r  – радіус круглого ко-
ліматору. До цих форм отримано залежності 
для визначення відстані якоря реле – вδ  по зна-
ченню площі яскравості змінного повітряного 
проміжку S . Так якщо висота прямокутного 
коліматора випромінювача, менше висоти Н: 
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 ( )- 2 2в
H h S H

h
δ = + . (6) 

Якщо висота коліматора, більше або рівна 
висоті Н: 

 ( )
2

2 -
в

S Н h
H

δ = . (7) 

де S  – площа яскравості (  f S kS I k= ⋅ );  

kk  – коефіцієнт калібрування (у припущен-
ні, що корисний сигнал визначається розмірами 
площі поля яскравості S  і освітленістю Ф  на 
приймальній апертурі).  

Для коліматору круглої форми: 

 
( )

2

2 2 2

1 sin / 2
,

1 sin / 2
в

hr

h r

− β
δ =

− − β
 (8) 

де 
2

3
2

6 12r S
r

π −
β = – кут якоря,  

r  – радіус коліматора випромінювача [7]. 
Оптичний метод надає можливість у будь 

який час знати положення якоря, яке викорис-
товується для визначення механічних парамет-
рів реле. 

Поряд з іншими методами пропонується ви-
користовувати електромагнітне діагностування 
стану реле. 

 
Рис. 2. Фізичний проміжок з проекціями двох форм коліматорів випромінювача:  

а – прямокутної форми; б – круглої форми

Електромагнітне діагностування реле по-
лягає у визначенні електромагнітних зусиль під 
час роботи реле, їх співвідношенні з розмірами 
повітряного зазору та комутацією контактів, це 
надає можливість автоматизувати процес ви-
значення контактного тиску. 

Математична модель підсистеми електрома-
гнітного каналу вимірювання представлена у 
вигляді розрахунків тягового зусилля в робо-
чому зазорі реле, які виконані за формулою 

Максвелла: 
2

1 0

Ф
2

F
S

=
µ

,  

де F  – електромагнітна сила;  
1S  – площа полюсного наконечника;  
Ф  – магнітний потік;  

0µ  – магнітна стала [8].  
За формулою Гопкінса магнітний потік Ф  

визначається з урахуванням магнітних опорів 
ділянок магнітопроводу, 1,2,...5,Rµ δ  

 5

1 0 1 0

i

i i

EФ
L

S S=

=
δ

+
µ µ µ∑

, (9) 

де E  – магніторушійна сила, створювана обмо-
ткою. Магнітний потік, що протікає по магні-
топроводу реле НМШ при різній проникності 

буде 1 0 1

1
Ф S E

L
µ µ

= , або 
1

1

м
Ф E

R
= , та 

11 м ФE R= ⋅ . 
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Прийнято, що за будь-якої величини потоку 
МРС наконечника: 

 1 1 1 1
1

1 0 1
1 L S EE

S L
µ µ

= ⋅ =
µ µ

. (10) 

Тоді на будь-якій ділянці 1

вз

Ф E
R

= , звідки 

2

1

Ф
Ф

= µ  – є лінійна залежність [9]. 

Для створення магнітної проникності, рівній 
одиниці на п’яти феромагнітних ділянках маг-
нітопроводу, для реле НМШ витрачена МРС: 

м 1 2 3 4 5E E E E E E= + + + + . 
Із зростанням потоку вся додаткова МРС, 

яка прикладена до всього магнітопроводу, до-
дається до повітряного зазору: вз загал м-E E E= , 

тоді МРС, прикладена до зазору: вз
1 0

Ф 1E
S
δ

= =
µ

, 

при 1µ =  [9]. 
Це відбудеться, якщо потік досягне величи-

ни 1L
δ

, що відповідає рівнянню для визначення 

магнітної проникності. 
Визначення моменту зрушення якоря та ко-

нтактного тиску здійснюється за допомогою 
оптичного датчику, та сумісно із кривої струму, 
використовується для визначення контактного 
тиску шляхом рішення диференційного рівнян-
ня руху рухомих частин реле 

2

е 1 тр 02
d dF m f C F

dtdt
δ δ

= + ± δ + ,  (11) 

де 1m  – приведена маса рухомих частин реле;  
δ  – переміщення якоря;  
трf  – питома сила опору руху якоря і рухо-

мих частин реле;  
C  – приведена жорсткість контактних і по-

воротних пружин;  
0F  – початкове значення електромагнітної 

протидіючої сили;  
еF  – сила тяжіння, що діє на якір [8]. 

Визначення сумісного ходу тилових і фрон-
тових контактів здійснюється шляхом зістав-
лення залежності руху якоря під час вмикання 
реле і відповідних моментів комутації. Елект-
ромагнітну силу тяжіння якоря (11) представи-
мо як: 

 
2

0
e 2

( )( )
( )

i t w SF t
n t

µ
=

δ
, (12) 

де 0µ  – магнітна проникність повітряного про-
міжку;  

w  – кількість витків у обмотці реле;  
S  – площа полюса сердечника реле;  
( )tδ  – залежність проміжку від часу;  

п  – число груп контактів.  
Контактний тиск kP  в реле НМШ і РЕЛ 

створюється попереднім натисненням упорних 
пластин на фронтові і тилові контакти 0P  та 
силою реакції сумісного ходу контактних пру-
жин kP∆ : 

 0 прих сумk kP P P Cy C y= + ∆ = + , (13) 

де C  – жорсткість контактних пружин; 
прихy  – прихований хід контакту; 

сумy  – сумісний хід. 
Система рівнянь для реле НМШ з  

п  –групами контактів матиме наступний ви-
гляд. 

Для тилових контактів: 

 

1 1

1 1

2 1

1

( ) ( ( ) ( )
)

( ) ( ) ( ( ) (( 1)
)( ) )

e я T O

T T TC

e e i я i

T O Ti Ti T TCi

F T K ma T C C
ny C y

F T F T K ma T n i
C nC y y C y

−

−

= + + × ⎫
⎪× + ⎪
⎬= + + − + ×⎪
⎪× + − + ⎭

.(14) 

Для фронтових контактів: 

 

1 1

max 0 1 1

1

1

( ) ( ) ( ( )
( ) )
( ) ( ) ( ( ) ( 1)

( )( ) )

e e n я O

Tn F F FC

e i e i я i

F O Fi Fi F FCi

F F F T K ma F nC
y y C y

F F F F K ma F i
C nC y y C y

−

−

= + + × ⎫
⎪× δ − δ − − + ⎪
⎬= + + − ×⎪
⎪× + − + ⎭

. (15) 

де iT , iF  – це моменти часу у порядку розми-
кання тилових і замикання фронтових контак-
тів при включенні реле; 

TC , OC , FC  – жорсткість пружин, відповід-
но тилових, загальних і фронтових контактів; 

Tiy , Fiy  – сумісний хід тилових і фронтових 
контактів; 

TCiy , FCiy  – прихований хід тилових і фрон-
тових контактів.  

При цьому, для визначення еF  окремого ко-
нтакту ( )tδ  отримують за допомогою розгляну-
того вище оптичного методу. 

Розв’язанням систем рівнянь (14) і (15) ви-
значається прихований хід кожного контакту 
реле і, отже, визначається попереднє натиснен-
ня контактів реле 0P  та отримуємо kP  з (13).  

Висновок 
Запропоновані методи дозволяють успішно 

розв'язати проблему автоматизації діагносту-
вання реле залізничної автоматики типів НМШ, 
РЕЛ та ін., визначити їх електричні і механічні 
параметри, зокрема контактний тиск і повітря-
ний зазор, які в РТД досі визначають уручну із 
розбиранням блоку реле. 

Автоматизація діагностування виключає 
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людський чинник з контролю параметрів реле, 
що підвищує надійність приладів залізничної 
автоматики, за рахунок чого підвищується без-
пека руху на залізничному транспорті. 

Результати автоматизованого контролю збе-
рігаються у паперовому і електронному вигляді 
до чергової перевірки, що підвищує достовір-
ність результатів і виключає втрату даних на 
протязі всього терміну експлуатації приладу. 
Скорочується час перевірки параметрів, реалі-
зуються умови для визначення перевірки пра-
цездатності реле за його станом. 
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Б. М. БОНДАРЕНКО  

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ ПУТЕМ 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА ДИАГНОСТИКИ 
ПРИБОРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ 

Предложено комплексное использование методов неразрушающего контроля для автоматизированной 
диагностики электромагнитных реле железнодорожной автоматики первого класса надежности. Приведены 
способы определения их механических параметров, что позволяет исключить человеческий фактор из кон-
троля, повысить надежность приборов железнодорожной автоматики и безопасность движения железнодо-
рожного транспорта.  

Ключевые слова: электромагнитные реле, диагностика реле, повышение безопасности движения желез-
нодорожного транспорта 

B. М. BONDARENKO 

SAFETY MOTION INCREASE OF TRAINS BY IMPROVEMENT 
DIAGNOSTICS PROCESS DEVICES OF RAILWAY AUTOMATION 

The complex use of methods of nondestructive check for the automated diagnostics electromagnetic relays of 
railway automation the first class reliability is offered. The methods determination of their mechanical parameters 
are resulted, that allows to exclude a human factor from the control, promote reliability of devices railway automa-
tion and safety motion of railway transport.  

Keywords: electromagnetic relays, diagnostics of relay, safety motion increase of trains 
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К. В. ГОНЧАРОВ (ДИИТ) 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ МОДУЛЯЦИИ  
И ДЕМОДУЛЯЦИИ СИГНАЛОВ КОНТРОЛЯ РЕЛЬСОВОЙ ЛИНИИ 

Введение: Одним из направлений повышения помехоустойчивости рельсовой цепи является использование 
более информативных форм сигнала контроля рельсовой линии. Применение в рельсовой цепи модулированных 
сигналов позволяет получить сразу несколько информативных селективных признаков при сравнительно узком 
спектре сигнала. Актуальным является исследование особенностей различных методов модуляции и демодуля-
ции сигналов контроля рельсовой линии с учетом условий эксплуатации рельсовых цепей. Цель: поиск новых 
более информативных форм сигнального тока рельсовой цепи, поиск более совершенных методов обработки 
сигнала контроля рельсовой линии. Методы: Для проведения исследований использовался метод разложения 
сигналов в ряд Фурье, а также имитационное моделирование с применением метода статистических испытаний. 
Результаты: Спектр частотно-манипулированного сигнала шире, чем спектр амплитудно-манипулированного и 
фазо-манипулированного сигналов на величину, равную удвоенной девиации частоты. Проводились исследова-
ния корреляционных когерентных и некогерентных методов приема сигнала контроля рельсовой линии. При 
этом были использованы следующий модели помех: белый гауссовский шум, случайная импульсная последова-
тельность и синусоидальные помехи. Было установлено, что переход от амплитудной к частотной манипуляции 
позволяет уменьшить отношение сигнал/шум на 2…4 дБ в зависимости от уровня сигнала и вида помехи. Проиг-
рыш приемника амплитудно-манипулированного сигнала по сравнению с приемником фазо-манипулированного 
сигнала составляет 5…6 дБ. Выводы: Использование более совершенных методов модуляции и демодуляции 
сигнала контроля рельсовой линии позволяет улучшить помехоустойчивость рельсовой цепи. При использовании 
корреляционных методов приема фазовая манипуляция обеспечивает наилучшую помехоустойчивость, а ампли-
тудная – наихудшую. 

Ключевые слова: рельсовая цепь, сигнал контроля рельсовой линии, модуляция, помехи, демодуляция, 
корреляционная функция, когерентный приемник 

Введение 

Рельсовая цепь (РЦ) представляет собой пу-
тевой датчик непрерывного типа, выполняю-
щий ответственные функции контроля свобод-
ности путевого участка и целостности рельсо-
вых нитей. Кроме этого, РЦ применяется в ка-
честве телемеханического канала для установ-
ления бесперебойной логической связи между 
смежными сигнальными точками автоматиче-
ской блокировки (АБ), а также для передачи 
оперативной информации на локомотив в сис-
темах автоматической локомотивной сигнали-
зации (АЛС). От надежной работы рельсовых 
цепей во многом зависят надежность и эффек-
тивность автоматизированных систем управле-
ния движением поездов, а также безопасность 
движения поездов. 

Рельсовые цепи функционируют в условиях 
воздействия различных помех, создаваемых тя-
говым током, сигналами АЛС, смежными рель-
совыми цепями. Еще одним неблагоприятным 
фактором, влияющим на работу РЦ, являются 
флуктуации сопротивления изоляции (балла-
ста), связанные с изменением климатических 
условий, загрязнением балласта и другими 
причинами. В результате этого на вход путево-
го приемника рельсовой цепи поступает адди-

тивная смесь различных помех и сигнала кон-
троля рельсовой линии (КРЛ), уровень которо-
го изменяется при изменении сопротивления 
балласта. Таким образом, путевой приемник 
решает задачу обнаружения квазидетерминиро-
ванного сигнала КРЛ на фоне помех. 

Можно выделить два направления повыше-
ния помехоустойчивости РЦ: 1) усовершенст-
вование алгоритма обработки сигнала КРЛ; 2) 
поиск новых более информативных форм сиг-
нала КРЛ [2, 7, 14]. Чем больше информатив-
ных селективных признаков у сигнала КРЛ, тем 
выше вероятность правильного обнаружения 
такого сигнала путевым приемником. 

К настоящему времени разработано боль-
шое число различных типов РЦ, которые отли-
чаются формой и частотой сигнального тока, 
схемными решениями, областью применения 
(перегонные участки, путевые или стрелочные 
участки станции, стрелочные или межстрелоч-
ные участки сортировочной горки) и исполь-
зуются при различных видах тяги [1, 6, 8, 13]. В 
каждом типе РЦ применяются различные се-
лективные признаки сигнала КРЛ. Например, в 
РЦ числовой кодовой АБ в качестве селектив-
ных применяются временные параметры ам-
плитудно-манипулированных сигналов, в РЦ 
частотной кодовой АБ – частоты передаваемых 
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колебаний [1, 8].  
Применение в РЦ модулированных сигна-

лов позволяет получить сразу несколько селек-
тивных признаков при сравнительно узком 
спектре сигнала КРЛ. Так в тональных рельсо-
вых цепях (ТРЦ) используется амплитудная 
манипуляция (АМн) сигнала КРЛ с двумя при-
знаками: частотой несущего и модулирующего 
колебания [6, 13].  

В ТРЦ применяются периодические модули-
рующие сигналы. Еще одним направлением рас-
ширения числа селективных признаков сигнала 
КРЛ является использование в качестве модули-
рующих определенных кодовых сигналов. Напри-
мер, в микроэлектронных системах автоблокиров-
ки АБ-Е1, АБ-Е2, АБ-УЕ для защиты от схода изо-
стыков в РЦ передаются различные кодовые ком-
бинации (синхрогруппы) [9]. В таких системах пу-
тевой приемник РЦ решает не только задачу обна-
ружения сигнала КРЛ, но и задачу различения пе-
редаваемых символов.  

В существующих РЦ наиболее широко исполь-
зуется амплитудная манипуляция сигнального тока, 
что обусловлено, прежде всего, простотой приме-
няемых в настоящее время аналоговых методов мо-
дуляции и демодуляции АМн [6, 8, 13]. 

Современный уровень развития цифровой 
техники (цифровых сигнальных процессоров, 
программируемых логических матриц) позво-
ляет строить надежные цифровые устройства, 
выполняющие довольно сложные алгоритмы 
цифровой обработки сигналов, в том числе ал-
горитмы модуляции и демодуляции [10, 15, 16]. 
В цифровых устройствах при переходе от ам-
плитудной манипуляции к более сложной час-
тотной манипуляции (ЧМн) или фазовой мани-
пуляции (ФМн) изменяется только программ-
ный алгоритм обработки сигналов, а схемы мо-
дулирующих и демодулирующих устройств 
практически не меняются. Таким образом, при 
выборе метода модуляции сигнала КРЛ в циф-
ровых системах на первый план выходят не 
простота реализации модулятора и демодуля-
тора, а другие факторы, такие как помехо-
устойчивость рельсовой цепи, ширина спектра 
модулированного сигнала и другие. 

Манипулированные сигналы широко при-
меняются в различных связевых устройствах 
[4, 11]. Однако, рельсовая цепь работает в спе-
цифических условиях, связанных с особенной 
электромагнитной обстановкой и специфиче-
ским изолятором (балластом) между рельсовы-
ми нитями. В связи с этим, актуальным являет-
ся исследование особенностей различных ме-
тодов модуляции и демодуляции сигналов КРЛ 

с учетом условий эксплуатации рельсовых це-
пях. 

Целью данной работы является поиск но-
вых более информативных форм сигнального 
тока рельсовых цепей, поиск более совершен-
ных методов обработки сигнала контроля рель-
совой линии.  

Амплитудная манипуляция 

Амплитудно-манипулированный сигнал 
контроля рельсовой линии описывается выра-
жением: 

 ( ) )cos()(1
2
1)( 000 ϕωχ +⋅+⋅= ttAtS мАМн , (1) 

где А0 – амплитуда сигнала, 00 2 fπω = , f0 – не-
сущая частота, φ0 – начальная фаза, χм(t) – нор-
мированная функция, повторяющая закон из-
менения модулирующего сигнала и прини-
мающая значения +1, -1. В тональных рельсо-
вых цепях модулирующий сигнал представляет 
собой периодическую последовательность пря-
моугольных импульсов со скважностью равной 
двум. В этом случае сигнал (1) можно разло-
жить в ряд Фурье [11] 

( )0
0 0( ) cos 2

2АМн
AS t f t= π + ϕ +  

( ) ( )0
0 0

1

sin 2
cos 2 2

2 2k

kA f kF t
k

∞

=

π
⎡ ⎤+ π + π + ϕ +⎣ ⎦π∑  

( ) ( )0
0 0

1

sin 2
cos 2 2

2 2k

kA f kF t
k

∞

=

π
⎡ ⎤+ π − π + ϕ⎣ ⎦π∑ , (2) 

где F – частота модулирующего сигнала. 
На рис. 1 изображен спектр амплитудно-

манипулированного сигнала, построенный в 
соответствии с выражение (2). Как видно, такой 
спектр содержит несущую частоту амплитудой 
0,5А0, а также верхнюю и нижнюю боковые по-
лосы, содержащие нечетные гармоники моду-
лирующего сигнала. 

Таким образом, ширина спектра АМн сиг-
нала равняется kFFАМн 2=∆ , где k – номер 
учитываемой гармоники. Так как основная 
энергия сигнала сосредоточена в главном лепе-
стке спектра, то можно считать, что эффектив-
ная ширина спектра FFАМн 2≈∆  [4]. 
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Рис. 1. Спектр амплитуд 

амплитудно-манипулированного сигнала 

Частотная манипуляция 

При частотной манипуляции частота несу-
щего колебания изменяется в зависимости от 
значения модулирующего сигнала 

 ( )( )000 )(2cos)( ϕχπ +∆+⋅= tftfAtS mмЧМн , (3) 

где ∆fm – девиация частоты. Такой сигнал мож-
но представить в виде суммы двух чередую-
щихся амплитудно-манипулированных сигна-
лов с несущими частотами mfff ∆−= 01  и 

mfff ∆+= 02 . Это позволяет представить 
спектр ЧМн колебания как результат наложе-
ния спектров двух АМн колебаний [11]. Такой 
спектр представлен на рис. 2. 

Ширина спектра ЧМн сигнала равняется 
mЧМн fkFF ∆+=∆ 22 , где k – номер учитывае-

мой гармоники. С учетом первых гармоник мо-
дулирующего сигнала эффективная ширина 
спектра равняется mЧМн fFF ∆+≈∆ 22  [4].  

 
Рис. 2. Спектр амплитуд 

частотно-манипулированного сигнала 

Фазовая и фазоразностная манипуляция 

При фазовой манипуляции значение моду-
лирующего сигнала влияет на начальную фазу 
несущего колебания 

 ( )( )mмФМн ttAtS ϕχϕω ∆++⋅= )(cos)( 000 , (4) 

где ∆φm – девиация фазы. В случае двухпози-
ционной (бинарной) манипуляции такой сигнал 
также можно представить в виде суммы двух 
АМн сигналов с различными начальными фа-
зами. Для лучшего различения сигналов необ-

ходимо, чтобы они максимально отличались 
друг от друга по фазе, т.е. 2/πϕ =∆ m . Таким 
образом, спектр ФМн колебания также можно 
представить как результат наложения спектров 
двух АМн колебаний с одинаковыми несущими 
частотами и противоположными фазами [11]. 
На рис. 3 представлен спектр амплитуд ФМн 
сигнала при периодическом модулирующем 
сигнале со скважностью равной двум. Как вид-
но, в спектре фазоманипулированного сигнала 
отсутствует составляющая на несущей частоте, 
а амплитуды боковых составляющих в два раза 
выше, чем у АМн сигнала. Ширина спектра 
ФМн колебания такая же, как и у АМн колеба-
ния kFFФМн 2=∆ . С учетом первых гармоник 
эффективная ширина спектра равняется 

FFФМн 2≈∆  [4]. 

 
Рис. 3. Спектр амплитуд 

фазоманипулированного сигнала 

При ФМн начальная фаза является инфор-
мационным параметром, и в алгоритмах работы 
фазового демодулятора с целью получения све-
дений о начальной фазе должны формировать-
ся и храниться образцы вариантов передавае-
мого сигнала, достаточно точно совпадающие с 
ним по частоте и начальной фазе. Но на приеме 
нет признаков, по которым можно точно уста-
новить однозначное соответствие между пере-
данными двоичными символами и образцами 
сигнала на входе демодулятора. 

Неоднозначность характерная для ФМн 
сигналов, устранена в системах фазоразностной 
манипуляции (ФРМн). У такого метода мани-
пуляции информация заложена не в абсолют-
ном значении начальной фазы, а в разности на-
чальных фаз соседних посылок, которая оста-
ется неизменной и на приемной стороне. Про-
цесс формирования сигнала с ФРМн можно 
свести к случаю формирования сигнала с ФМн 
путем перекодирования передаваемой двоич-
ной последовательности. 

Таким образом, АМн и ФМн сигналы имеют 
спектры практически одинаковой ширины. 
Спектр ЧМн сигнала шире, чем спектр АМн на 
величину mf∆2 , что усложняет входной 
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фильтр путевого приемника. Например, в ТРЦ 
с амплитудной манипуляцией, несущей часто-
той 480 Гц и модулирующей частотой 12 Гц 
входной фильтр путевого приемника имеет по-
лосу пропускания 24 Гц (от 468 Гц до 492 Гц) 
[5]. При переходе от амплитудной манипуля-
ции к частотной с девиацией частоты 12 Гц 
входной фильтр должен иметь полосу пропус-
кания от 456 Гц до 504 Гц. Однако в данную 
полосу частот попадает гармоника тягового то-
ка 500 Гц, что является недопустим. Поэтому 
необходимо уменьшать девиацию частоты и 
использовать входной фильтр более высокого 
порядка с большей крутизной переходного уча-
стка между полосами пропускания и загражде-
ния. 

Методы демодуляции 

Рассмотрим корреляционные методы демо-
дуляции, которые делятся на когерентные и не-
когерентные (квадратурные) [12]. Когерентный 
метод может использоваться, если известна на-
чальная фаза принятого сигнала. Сущность та-
кого метода состоит в вычислении взаимной 
корреляции между принимаемым сигналом и 
колебаниями-образцами (опорными сигнала-
ми), представляющими собой гармонические 
колебания с используемыми для манипуляции 
частотой и фазой. Взаимная корреляция сигна-
ла с i-м опорным сигналом для n-го по времени 
символа рассчитывается следующим образом: 

 ( )∫
+

+⋅=
Tn

nT
iii dttt

T
nQ

)1(

0cos)(2)( ϕωξ , (5) 

где T – длительность одного символа, ξ(t) – 
принятое колебание, ωi – частоты опорных сиг-
налов, φ0i – начальные фазы опорных сигналов.  
Так как принятое колебание ξ(t) представляет 
собой аддитивную смесь манипулированного 
сигнала и помехи, то  

 )()()( nQnQnQ nisii += , (6) 

где Qsi(n) и Qni(n) – сигнальная и шумовая состав-
ляющие взаимной корреляционной функции. 

Определим сигнальную составляющую кор-
реляционной функции для амплитудной мани-
пуляции при передаче единичного символа 
(χм = +1) 

( ) ( )∫ +⋅+=
T

АМн
s dtttA

T
Q

0
00000 coscos2 ϕωϕω . 

Выполнив интегрирование, получим 

( ) ( )[ ]000
0

0
0 2sin22sin

2
ϕϕω

ω
−++= T

T
AAQ АМн

s . 

Так как 10 >>Tω , то 0AQ АМн
s ≈ . 

При передаче нулевого символа (χм = -1) в 
АМн системах сигнальная составляющая рав-
няется нулю. Решение о значении каждого сим-
вола принимается путем сравнения взаимной 
корреляции (5) с пороговым значением. При 
превышении порогового значения считается, 
что принят единичный символ, в противном 
случае – нулевой символ. Наличие шумовой 
составляющей может привести к ошибочному 
различению символов. В зависимости от фазо-
вых соотношений между сигналом КРЛ и по-
мехой возможны ошибки двух типов: ложная 
единица и ложный ноль. Для уменьшения веро-
ятности общей ошибки пороговый уровень вы-
бирается равным 0,5A0. Таким образом, при ам-
плитудной манипуляции к ошибкам может 
привести шумовая составляющая корреляцион-
ной функции, уровень которой превышает 
0,5A0. 

Определим сигнальные составляющие кор-
реляционной функции для частотной манипу-
ляции при передаче нулевого символа (χм = -1) 

( ) ( )∫ ≈+⋅+=
T

ЧМн
s AdtttA

T
Q

0
0010101 coscos2 ϕωϕω , 

( ) ( )∫ +⋅+=
T

ЧМн
s dtttA

T
Q

0
020102 coscos2 ϕωϕω , 

где ( )mff ∆−= 01 2πω , ( )mff ∆+= 02 2πω . Вы-
полнив интегрирование, найдем Qs2 

( )

( ) ( ) ( )[ ]0021
21

0

0
2

2sin2)(sin

sin

ϕϕωω
ωω

ω
ω

−++
+

+

+
∆

∆
=

T
T

A
T

TAQ ЧМн
s

, 

где 12 ωωω −=∆ . Так как, 21 ωωω +<<∆ , то  

( )
T

TAQ ЧМн
s ω

ω
∆

∆
≈

sin0
2 . 

Решение о значении каждого символа при-
нимается путем сравнения взаимных корреля-
ций ЧМнQ1  и ЧМнQ2  между собой. Так при де-
виации частоты 6 Гц и частоте модуляции 
12 Гц (индекс частотной манипуляции – 0,5) 
при приеме нулевого символа 01 AQ ЧМн

s ≈ , 
02 =ЧМн

sQ . В этом случае к ошибкам может 
привести шумовая составляющая корреляцион-
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ной функции, уровень которой превышает A0. 
Найдем сигнальные составляющие корреля-

ционной функции для фазовой манипуляции 
при передаче нулевого символа (χм = -1) и де-
виации фазы 2/πϕ =∆ m  

∫ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

T
ФМн

s dtttA
T

Q
0

0001 2
cos

2
cos2 πωπω , 

∫ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

T
ФМн

s dtttA
T

Q
0

0002 2
cos

2
cos2 πωπω . 

Для упрощения вычислений принято, что 
00 =ϕ . Выполнив интегрирование, получим, 

что 01 AQ ФМн
s ≈ , 02 AQ ФМн

s −≈ . Различение 
принятых символов проводится путем сравне-
ния взаимных корреляций ФМнQ1  и ФМнQ2 . При 
этом к ошибкам может привести шумовая со-
ставляющая корреляционной функции, уровень 
которой превышает 2A0.  

Таким образом, при использовании коге-
рентного корреляционного приема фазовая ма-
нипуляция обеспечивает наилучшую помехо-
устойчивость, а амплитудная манипуляция – 
наихудшую. Для более детального исследова-
ния помехоустойчивости различных методов 
манипуляции необходимо учитывать не только 
характеристики модулированных сигналов, но 
и характеристики помех. 

Некогерентный (квадратурный) метод при-
меняется в том случае, если неизвестна началь-
ная фаза принятого сигнала. В таком методе 
взаимная корреляция сигнала с i-м опорным 
сигналом для n-го по времени символа рассчи-
тывается следующим образом: 

 ( )∫
+

⋅=
Tn

nT
ii dttjt

T
nQ

)1(

exp)(2)( ωξ . (7) 

При использовании цифровых методов об-
работки сигналов операция интегрирования в 
выражениях (5) и (7) заменяется операцией 
суммирования 

 ∑
−

=

+⋅=
1

0
0 )cos()(2 M

N
isisi NTNT

M
Q ϕωξ ,  (8) 

 ∑
−

=

⋅=
1

0
)exp()(2 M

N
sisi NTNT

M
Q ωξ .  (9) 

где M – количество выборок на интервале, рав-
ном длительности одного символа, Ts – интер-
вал дискретизации. 

 
Рис. 4. Алгоритм исследования помехоустойчивости 

путевого приемника 

Исследование помехоустойчивости путевого 
приемника 

Для исследования помехоустойчивости пу-
тевого приемника рельсовой цепи при различ-
ных методах модуляции и демодуляции было 
проведено имитационное моделирование в сре-
де Matlab. Исследования проводили с помощью 
метода статистических испытаний [3]. Алго-
ритм представлен на рис. 4. В качестве переда-
ваемого сообщения использовалась случайная 
кодовая последовательность длительностью 
20000 символов. При выполнении модуляции 
была выбрана несущая частота 480 Гц и частота 
модуляции 12 Гц, что соответствует парамет-
рам сигнального тока ТРЦ. К полученному в 
результате модуляции сигналу КРЛ добавля-
лись помехи: белый гауссовский шум, им-
пульсные помехи или синусоидальные помехи. 
Демодуляция сигнала выполнялась путем оп-
ределения в соответствии с выражениями (7) 
или (9) взаимных корреляций принятого и 
опорных сигналов. В зависимости от величины 
взаимных корреляций определялось значение 
каждого символа. Полученная в результате де-
модуляции кодовая последовательность срав-
нивалась с исходным сообщением, и рассчиты-
вался коэффициент ошибок 

N
NK ош

ош = , 

где N – общее количество символов в кодовой 
последовательности; Nош – количество ошибоч-
ных символов. Полученный коэффициент оши-
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бок использовался для оценки помехоустойчи-
вости путевого приемника. 

На первом этапе исследовалась помехо-
устойчивость когерентного путевого приемни-
ка при воздействии белого гауссовского шума. 
На рис. 5 показана полученная зависимость ко-
эффициента ошибок от отношения мощности 
сигнала к мощности шума. Как видно, переход 
от амплитудной к фазовой манипуляции позво-
ляет уменьшить отношение сигнал/шум на 
3…3,5 дБ. Взаимозависимость символов в 
ФРМн сигнале привела к увеличению числа 
ошибок и небольшому ухудшению помехо-
устойчивостью по сравнению с ФМн. Следует 
также отметить, что при амплитудной манипу-
ляции применяются сигналы с пассивной пау-
зой. Поэтому при одном и том же отношении 
сигнал/шум амплитуда АМн сигнала в 2  раз 
выше, чем амплитуда ЧМн и ФМн сигналов. 

 
Рис. 5. Помехоустойчивость путевого приемника 
при воздействии белого гауссовского шума: 

1 – АМн; 2 – ЧМн; 3 – ФРМн; 4 – ФМн 

На рис. 6 показана зависимость коэффици-
ента ошибок от отношения сигнал/шум при ко-
герентной и некогерентной демодуляции адди-
тивной смеси ЧМн сигнала и белого гауссов-
ского шума. Видно, что из-за игнорирования 
фазовой информации проигрыш некогерентно-
го варианта когерентному составляет от 1 до 
2 дБ.  

В качестве модели импульсной помехи ис-
пользовалась вероятностная модель, предло-
женная в работе [2]. Авторы данной работы 
проводили регистрацию импульсных помех на 
различных участках Куйбышевской и Москов-
ской железных дорог при различных режимах 
движения поезда (переключение схем управле-
ния тяговыми двигателями локомотива, в том 
числе – режим рекуперации; набор и сброс по-
зиций контроллера машиниста, буксование ло-
комотива, движение по стрелочным переводам 
и боковая качка локомотива, проезд изоли-
рующих стыков и т.д.). После обработки экспе-
риментальных данных авторами работы [2] бы-
ло установлено, что длительность импульсов 
помехи подчиняется экспоненциальному за-

кону 

 n
и enw λλ −=)(  (10) 

с параметром λ=284,057, а длительность меж-
импульсных интервалов подчиняется закону 
гамма-распределения 

 bna
a

ин en
аГ

bnw −−= 1

)(
)( , (11) 

где ∫
∞

−−=
0

1)( dzezxГ zx  – гамма-функция; 

a = 0,0109; b = 1,216. 

 
Рис. 6. Помехоустойчивость ЧМн приемника при  
когерентном (сплошная линия) и некогерентном 

(пунктир) методах демодуляции 

 
Рис. 7. Помехоустойчивость путевого приемника 

при воздействии импульсных помех: 
1 – АМн; 2 – ЧМн; 3 – ФРМн; 4 – ФМн 

Для исследования помехоустойчивости коге-
рентных путевых приемников к сигналу КРЛ до-
бавлялась случайная импульсная последователь-
ность, временные параметры которой определя-
лись в соответствии с выражениями (10), (11). При 
определении амплитуды импульсов помехи ис-
пользовался равномерный закон распределения с 
нулевым математическим ожиданием. На рис. 7 
показаны полученные в результате имитационного 
моделирования зависимости коэффициента оши-
бок от отношения среднеквадратичного отклоне-
ния амплитуды помехи к амплитуде сигнала КРЛ. 
Видно, что ЧМн приемник обеспечивает такой же 
коэффициент ошибок, как и АМн приемник, при 
увеличении амплитуды помехи на 20…40 %, а 
ФМн приемник – при увеличении амплитуды по-
мехи на 90…100 %. 
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На следующем этапе исследований к сигналу 
КРЛ добавлялась синусоидальная помеха, попа-
дающая в полосу пропускания путевого приемника 
РЦ. При определении частоты помехи использовал-
ся равномерный закон распределения на интервале 
от 465 Гц до 495 Гц, при определении фазы помехи 
– равномерный закон на интервале от –π до +π. Для 
амплитуды помехи также применялся закон равно-
мерной плотности с нулевым математическим 
ожиданием. На рис. 8 показаны полученные зави-
симости коэффициента ошибок от отношения 
мощности сигнала к дисперсии амплитуды помехи 
при различных когерентных методах демодуляции. 
Видно, что проигрыш АМн приемника по сравне-
нию с ЧМн приемникам составляет 3…4 дБ, а по 
сравнению с ФМн приемником – 5…6 дБ.  

 
Рис. 8. Помехоустойчивость путевого приемника 

при воздействии синусоидальных помех: 
1 – АМн; 2 – ЧМн; 3 – ФРМн; 4 – ФМн 

Выводы 

1. Одним из направлений повышения поме-
хоустойчивости рельсовых цепей является по-
иск новых более информативных форм сигнала 
контроля рельсовой линии. При этом могут ис-
пользоваться как более помехоустойчивые ме-
тоды модуляции, так и дополнительные кодо-
вые селективные признаки сигнала КРЛ. 

2. Амплитудно-манипулированный и фазо-
манипулированный сигналы имеют спектры 
практически одинаковой ширины. Спектр час-
тотно-манипулированного сигнала шире, чем 
спектр амплитудно-манипулированного сигна-
ла на величину mf∆2 , что приводит к увеличе-
нию мощности гармонических помех, попа-
дающих в полосу пропускания приемника РЦ. 

3. Результаты теоретических исследований, 
а также результаты имитационного моделиро-
вания показали, что при использовании корре-
ляционного приема фазовая манипуляция обес-
печивает наилучшую помехоустойчивость, а 
амплитудная манипуляция – наихудшую. При 
использовании некогерентных методов приема 
из-за игнорирования фазовой информации по-
мехоустойчивость ухудшается. 
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К. В. ГОНЧАРОВ  

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ МОДУЛЯЦІЇ  
ТА ДЕМОДУЛЯЦІЇ СИГНАЛІВ КОНТРОЛЮ РЕЙКОВОЇ ЛІНІЇ 

Вступ: Одним із напрямків підвищення завадостійкості рейкового кола є використання більш 
інформативних форм сигналу контролю рейкової лінії. Використання в рейковому колі модульованих 
сигналів дозволяє отримати відразу декілька інформативних селективних ознак при відносно вузькому 
спектрі сигналу. Актуальним є дослідження особливостей різних методів модуляції та демодуляції сигналів 
контролю рейкової лінії з урахуванням умов експлуатації рейкових кіл. Мета: пошук нових більш 
інформативних форм сигнального струму рейкового кола, пошук більш досконалих методів обробки сигна-
лу контролю рейкової лінії. Методи: Для проведення досліджень використовувався метод розкладу сигналів 
в ряд Фур’є, а також імітаційне моделювання з використанням метода статистичних випробувань. Резуль-
тати: Спектр частотно-маніпульованого сигналу ширший ніж спектр амплітудно-маніпульованого та фазо-
маніпульованого сигналів на величину, яка дорівнює подвоєній девіації частоти. Проводились дослідження 
кореляційних когерентних та некогерентних методів прийому сигналу контролю рейкової лінії. При цьому 
були використані наступні моделі завад: білий гауссовський шум, випадкова імпульсна послідовність та 
синусоїдальні завади. Було встановлено, що перехід від амплітудної до частотної маніпуляції дозволяє 
зменшити відношення сигнал/шум на 2…4 дБ в залежності від рівня сигналу та виду завади. Програш прий-
мача амплітудно-маніпульованого сигналу у порівнянні з приймачем фазо-маніпульованого сигналу складає 
5…6 дБ. Висновки: Використання більш досконалих методів модуляції та демодуляції сигналу контролю 
рейкової лінії дозволяє покращити завадостійкість рейкового кола. При використанні кореляційних методів 
прийому фазова маніпуляція забезпечує найкращу завадостійкість, а амплітудна – найгіршу. 

Ключові слова: рейкове коло, сигнал контролю рейкової лінії, модуляція, завади, демодуляція, кореля-
ційна функція, когерентний приймач 

K. V. GONCHAROV 

COMPARATIVE ANALYSIS OF MODULATION AND DEMODULATION 
METHODS OF THE CONTROL SIGNALS OF RAIL LINE  

Introduction: One of the ways of increasing the noise stability rail circuit is the use more informative waveform 
of control signal. Use in rail circuit modulated signals gives several informative selective traits in relatively narrow 
spectrum. The study of features of various modulation and demodulation methods with considering operating 
conditions of rail circuits is urgent. Purpose: the search for more informative forms of rail line control signal, the 
search for improved methods of signal processing of control current. Methods: For carrying out researches the 
method of signals decomposition in Fourier series and the simulation with the method of statistical tests have been 
used. Results: Spectrum of frequency shift signal is wider than the spectrum of amplitude shift and phase shift 
signals by an amount equal to twice the frequency deviation. The research of correlation coherent and incoherent 
reception methods of rail line control signal has been carried out. In this case, we used the following models of 
interferences: white Gaussian noise, random pulse sequence and sinusoidal interference. It has been found that the 
transition from amplitude to frequency shift keying reduces signal/noise ratio by 2...4 dB, depending from the signal 
level and the type of noise. Losing amplitude shift keying receiver compared with the phase shift keying receiver is 
5...6 dB. Conclusions: The use of more advanced methods of modulation and demodulation improves noise stability 
of rail circuit. When using correlation methods reception phase shift keying provides the best noise stability, and 
amplitude – the worst. 

Keywords: rail circuit, the control signal of rail line, modulation, noise, demodulation, correlation function, the 
coherent receiver 

19



© І. О. Романцев, 2012  

УДК 656.25 

І. О. РОМАНЦЕВ (ДНУЗТ) 

ВИЗНАЧЕННЯ СТРУМУ АВТОМАТИЧНОЇ ЛОКОМОТИВНОЇ 
СИГНАЛІЗАЦІЇ ПРИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОМУ РОЗМІЩЕННІ 
АПАРАТУРИ АВТОБЛОКУВАННЯ 

Запропонована математична модель та метод дистанційного визначення струму автоматичної локомо-
тивної сигналізації, що спрощує та дозволяє автоматизувати процес його визначення при централізованому 
розміщенні апаратури автоматичного блокування. 

Ключові слова: автоблокування, рейкове коло, локомотивна сигналізація, кодовий струм 

Вступ 

Реалізація завдань щодо автоматичного ре-
гулювання рухом вимагає проводити дублю-
вання сигналу, що сприймає машиніст локо-
мотиву. При цьому автоматична локомотивна 
сигналізаціє (АЛС) є невід’ємною складовою 
автоблокування. Контроль кодового сигналу 
АЛС полягає у визначенні амплітуди кодового 
струму та його часових параметрів. Цей про-
цес вимагає проводити вказані визначення на 
колії, що унеможливлює їх визначення при 
автоматизації вимірів, або потребує значних 
вкладень. Окрім цього, вказана періодичність 
проведення вимірів порозуміє контроль стру-
му АЛС 1 раз на квартал (може бути збільшена 
до 1 разу на рік). 

Мета роботи 

Метою роботи є розробка математичної мо-
делі електричних процесів в тональному рейко-
вому колі (ТРК) без ізолюючих стиків (ІС) з 
методом визначення кодового струму при 
централізованому розміщенні апаратури, а та-
кож перевірка запропонованих теоретичних 
розробок. 

Математична модель та метод  
визначення струму АЛС 

Для розв’язання поставленої задачі щодо 
визначення кодового струму локомотивної сиг-

налізації необхідно розробити математичну мо-
дель та методику визначення та провести аналіз 
впливу параметрів, що не приймають нормати-
вні значення. 

Суть методу полягає в тому, що подача ко-
дів АЛС у рейкову лінію здійснюється при за-
нятті рухомою одиницею даного рейкового ко-
ла [1, 2]. Однак, на перегоні при відсутності ІС 
фіксація зайнятості рейкового кола (РК) відбу-
вається при фактичній вільності ділянки колії, 
що обумовлено наявністю зони додаткового 
шунтування. Таким чином, кодування поїзда 
здійснюється в момент вільності колії в районі 
релейного або живильного кінця (залежно від 
напрямку руху на перегоні), і сигнал АЛС част-
ково (протягом проходження рухомою одини-
цею дільниці зони додаткового шунтування – 
ЗДШ) встигає сприйнятися на живильному або 
релейному кінці відповідно [2]. 

Для розробки методу автоматизованого ви-
значення кодового струму необхідно розробити 
математичну модель, що враховує залежності 
електричних параметрів в РК. Бажано визнача-
ють їх шляхом проведення нескладних автома-
тизованих вимірів напруги на станції при цент-
ральному розміщенні апаратури, що в подаль-
шому дозволить спростити процес вимірюван-
ня кодового струму. 

Суть математичної моделі пояснює схема 
проходження кодів АЛС на колію до локомоти-
ва, що приведена на рисунку 1. 

 
Рис. 1. Тракт передачі кодового сигналу при вступі поїзда на зону додаткового шунтування

На рис. 1 показано: КЛ, КЯ, РЛ, РЛздш - чоти-
риполюсники кабельної лінії (КЛ), колійного ящи-
ка (КЯ), рейкової лінії контрольованої дільниці 

(РЛ) та зони додаткового шунтування (РЛздш) 
відповідно; ФПУZ  - опір фільтра ФПУ для сигналу 
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із частотою кодового струму; ЕПZ  - еквівалентний 
опір, що враховує відсутність ІС на живильному 
кінці; ОТВZ  - опір релейного кінця. 

Згідно рис. 1 кодування організоване з боку 
живильного кінця, вступає поїзд спочатку на 
релейний кінець РК. Завдяки тому, що на опорі 

ОТВZ  відгалужується частина струму, з'явля-
ється напруга на релейному кінці, схема замі-
щення якого показана на рис. 2. 

 
Рис. 2. Схема заміщення опору ОТВZ  

На рис. 2 показано: ОТВU  - напруга, що па-
дає на ОТВZ ; ІЗМU  - напруга, яку можна виміря-
ти для виділення частоти кодового струму й 
визначення величини струму АЛС у рейковій 
лінії. Опір колійного приймача (КП) не приве-
дений у зв’язку з тим, що на даній частоті він 
дорівнюватиме нулю, що обумовлено вхідним 
контуром, що настроєний на резонанс струмів 
[3, 4] на нерезонансній частоті. Згідно рис.1 та 
2, напругу ОТВU  можна визначити як 
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 (1) 

де РЛздшA  і РЛздшB  – коефіцієнти 4-полюсника 
ЗДШ; ОТВA  і ОТВB  – коефіцієнти 4-полюсника 
КЯ й КЛ релейні кінці РК; шI  і шR  –струм 
АЛС і опір шунта (нормативні значення 2.0 А 
при електротязі постійного струму та 0.06 Ом 

відповідно); 
АЛС

1с=Z
j С⋅ω⋅

 – повний опір кон-

денсатора АЛС; ІЗМU  – напруга, за допомогою 
якого непрямим шляхом визначається величина 
кодового струму. 

Після прирівнювання правих частин вищевка-
заної системи визначають шукану залежність 
знаючи напругу ІЗМU  для визначення струму 
АЛС. Остаточно струм автоматичної локомотив-
ної сигналізації визначають з формули 

 ІЗМ ТКТшI U k= ⋅ , (2) 

де ТКТk  – коефіцієнт передачі кодового струму, 
що визначається таким чином: 

 ОТВ ОТВ АЛС
ТКТ

РЛздш РЛздшш
A В j Сk

A R В
+ ⋅ ⋅ω⋅

=
⋅ +

, (3) 

де ω  – частота кодового струму; АЛСС  – єм-
ність АЛС. 

Виходячи з формули (2), на станції необхід-
но контролювати напругу ІЗМU , що спрощує 
процес визначення за рахунок раціонального 
розташування вимірних пристроїв на посту 
електричної централізації. 

На основі встановленої в математичній мо-
делі (формули (2) та (3)) залежності розробле-
ний метод визначення кодового струму, що ви-
кладений далі: 

1) визначають постійні складові, що входять 
до складу математичної моделі у вигляді кое-
фіцієнту передачі струму ТКТk ; 

2) при попередньому зайнятті рейкового ко-
ла проводять вимір напруги ІЗМU  на релейному 
кінці рейкового кола (при кодуванні з живиль-
ного кінця) або живильному (при подачі кодо-
вого струму з релейного кінця); 

3) визначають кодовий струм згідно залеж-
ностей в математичній моделі. 

На даний спосіб визначення отриманий па-
тент України [5]. 

У зв’язку з тим, що на результати вимірів 
електричних напруг ІЗМU  та на визначення ко-
дового струму впливають зона додаткового 
шунтування та відхилення опору шунта від но-
рмативного значення, необхідно додатково ви-
значити вплив, що пов’язаний саме з телемет-
ричним характером вимірів струму локомотив-
ної сигналізації відносно його ж вимірів при 
поточному обслуговуванні [6]. 

Похибка при телеметричних вимірах  
кодового струму 

На параметри в рейковому колі, в тому чис-
лі і на зону додаткового шунтування, істотно 
впливає опір ізоляції баласту. Але при його ав-
томатизованому визначенні цей вплив суттєво 
знижується за рахунок невеликої похибки дис-
танційного визначення (до 8 %) при викорис-
танні автоматизованих визначень згідно спосо-
бу, що приведений в [7]. В свою чергу, відхи-
лення поїзного шунта від нормативного негати-
вно вплине на результат визначення кодового 
струму. Ступінь впливу при відхиленні даного 
значення можливо оцінити за допомогою фор-
мули (2) при відомому співвідношенні РЛздшA  
та РЛздшВ , що виходить з формули визначення 
відносної похибки вимірювання: 
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де I∆  - відносна похибка визначення кодового 
струму; Ф

ШI  та Р
ШI  - струм локомотивної сигна-

лізації при фактичному та розрахунковому (но-
рмативному) значенні шунтового опору; НR  та 

ФR  - нормативний та фактичний опір шунта. 
Для розрахункового рейкового кола Ч3П [2] 

при довжині 300 м, напрузі кодового трансфор-
матора 66,0 В та його ж потужності 6,4 ВА похи-
бка визначення складає 4,2 відсотка на кожні  
0,01 Ом відхилення фактичного опору шунта. 

Практичне визначення похибки  
автоматизованого визначення 

Істотним недоліком виміру кодового струму 
за технологією обслуговування є накладання 
нормативного шунта безпосередньо в місці під-
ключення апаратури вхідного кінця для рухо-
мого складу [6], тому що фактична зайнятість 
тонального рейкового кола без ізолюючих сти-
ків наступить під час вступу рухомого складу 
на зону додаткового шунтування рейкової лінії. 
Окрім цього, необхідно враховувати роботу 
системи послідовного зайняття, що ускладнює 
проведення вимірів за рахунок включення ко-
дування РК при фактичному занятті попередніх 
рейкових кіл. 

Для обґрунтування положень розробленої 
методики визначення кодового струму за мате-
матичною моделлю (формула (3)): 

1) проведений ряд вимірів для визначення 
кодового струму за технологією обслуговуван-
ня. Безпосереднє визначення кодового струму 
проводилось при накладанні нормативного шу-
нта опором 0,06 Ом (процес вимірювання дета-
льно описаний в [5]); 

2) проведений ряд вимірів електричної на-
пруги ІЗМU  (згідно математичної моделі) з мі-
німальною часовою відстанню, після чого ви-
значений кодовий струм за методом автомати-
зованого визначення, що вказаний вище. Опір 
ізоляції баласту визначений за допомогою ві-
домого способу з [7]; 

3) при проведених 25 вимірах визначені ма-
тематичне сподівання та середньоквадратичне 
відхилення (теоретична похибка вимірів кодо-
вого струму вказана вище); 

4) похибку проведених вимірювань визначити 
як відсоткову відносну різницю між середніми 
значеннями для вимірів, вказаних в п. 1, 2. 

Результати визначення кодового струму зо-
бражені на рис. 3. 

На рис. 3 позначені криві позначкою «х» 
відповідають результатам визначення модулю 
кодового струму за технологією обслугову-
вання, а позначкою «○» - за автоматизовани-
ми визначеннями напруги ІЗМU . 

 
Рис. 3. Результати визначення кодового струму 

Для розрахункового рейкового кола Ч3П, 
наприклад, модуль коефіцієнта ТКТk  складе 
47,3, а модуль математичного очікування на-
пруги ІЗМU  на вимірному приладі повинен 
бути не менше значення 43мВ (на частоті –  
50 Гц). При вимірі даної напруги необхідно 
врахувати, що вимірювана напруга на кон-
денсаторі АЛС з'явиться тільки при спрацьо-

вуванні кодово-включающого (КВ) реле да-
ного рейкового кола, тому що при кодуванні 
попередньої ділянки із цього ж конденсатора 
вироблялася посилка напруги високого рівня 
[4]. Якщо не врахувати вищесказане, то від-
будеться перенавантаження в сприймаючому 
блоці виміру системи контролю. 
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У результаті практичного використання даної 
методики отримані такі результати: математичне 
сподівання кодового струму за технологією об-
слуговування на шунті складає 2,58 А, при цьому 
для вимірювальної напруги сподівання становить 
51 мВ, а для дистанційно визначеного кодового 
струму математичне сподівання складає 2,38 А; 
при вимірах середньо квадратичні відхилення 
складають відповідно 0,14 А та 0,017 А. Остаточ-
но похибка дистанційного визначення кодового 
струму складає 7,5 %. 

Висновки 

В результаті використання автоматизованого 
визначення кодового струму при централізова-
ному розміщенні апаратури значно скорочується 
час на обслуговування пристроїв автоматики, по-
легшуються умови роботи обслуговуючого пер-
соналу за рахунок відсутності на колії – місці під-
вищеної небезпеки. Однак це відбувається за ра-
хунок похибки вимірювання в 7,5 %. Зменшення 
похибки вимірювання кодового струму потребує 
подальшого дослідження. 
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И. О. РОМАНЦЕВ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛОКОМОТИВНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ ПРИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ РАЗМЕЩЕНИИ 
АППАРАТУРЫ АВТОБЛОКИРОВКИ 

Предложена математическая модель и метод дистанционного определения тока автоматической локо-
мотивной сигнализации, что упрощает и позволяет автоматизировать процесс его определения при центра-
лизованном размещении аппаратуры автоматической блокировки. 

Ключевые слова: автоблокировка, рельсовая цепь, локомотивная сигнализация, кодовый ток 

І. О. ROMANTSEV 

DEFINITION OF CODED CURRENT OF AUTOMATED LOKOMOTIVE 
SIGNALIZATION WITHIN CENTRAL LOCATION OF AUTOMATED 
BLOCKING SYSTEM 

The mathematic model and telemeasuring method of definition of automated locomotive signalization current is 
offered, that simplifies and allows to automatize the process of his determination, at the centralized placing of appa-
ratus of the automatic blocking. 

Keywords: automated blocking, railway circuit, locomotive signalization, coded current 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗВОРОТНОГО ТЯГОВОГО СТРУМУ  
НА РЕЖИМИ РОБОТИ ТОНАЛЬНИХ РЕЙКОВИХ КІЛ 

Вступ: Із впровадженням швидкісного руху спостерігається підвищене споживання тягових струмів но-
вими типами рухомого складу. Ця проблема є актуальною, так як високі рівні тягових струмів можуть здійс-
нювати не тільки заважаючий, але і небезпечний вплив на апаратуру пристроїв залізничної автоматики. То-
му виникла необхідність дослідити характер розповсюдження тягових струмів і потенціалів вздовж рейок. 
Мета: Дослідження розповсюдження тягових струмів і потенціалів вздовж рейок, визначення їх критичних 
значень, при яких можливе невиконання режимів роботи тональних рейкових кіл. Методи: Для проведення 
досліджень використовувалася розроблена математична модель, а також методика розрахунку режимів ро-
боти тональних рейкових кіл. Результати: За допомогою математичної моделі були отримані епюри розпо-
всюдження струмів і потенціалів вздовж рейок для електричної тяги постійного і змінного струму при зна-
ходженні на фідерної зоні декількох рухомих одиниць при різних опорах рейок і ізоляції. Проведено порів-
няльний аналіз експериментальних даних і результатів дослідження. На основі отриманих рівнів тягових 
струмів було проведено дослідження їх впливу на режими роботи рейкових кіл. Висновки: Рівень зворотно-
го тягового струму поблизу підстанції та рухомого складу може становити більше 600 А. Великі рівні тяго-
вих струмів впливають і на роботу тональних рейкових кіл, а саме на нормальний і шунтовий режими робо-
ти. Внаслідок дослідження було встановлено, що при досягненні тягових струмів 200 А може спостерігатися 
зниження критеріїв роботи ТРК. 

Ключові слова: тональні рейкові кола, математичне моделювання, тягові струми, потенціали, режими ро-
боти, опір ізоляції 

Вступ 

В сучасних умовах стрімкого розвитку науко-
во-технічного прогресу залізничний транспорт 
України зазнає дедалі більших змін, що пов’язані 
з удосконалення існуючих систем, модернізацією 
апаратури з метою забезпечення якомога вищої 
пропускної здатності одночасно з високим рівнем 
надійності та безпеки руху. Однією з провідних 
тенденцій є перехід на тональні рейкові кола 
(ТРК) та автоблокування на їх основі, відмінною 
особливістю яких є забезпечення підвищеної за-
вадостійкості. Наряду з цим проходить модерні-
зація парку рухомого складу, впроваджуються 
нові сучасні електропоїзди та локомотиви, з ме-
тою реалізації швидкісного руху на залізницях 
України. Крім того зростає вантажний обіг заліз-
ницями, що потребує збільшення маси поїзду та 
підвищення пропускної здатності гірських діля-
нок. В таких умовах важливим залишається пи-
тання електромагнітної сумісності апаратури за-
лізничної автоматики з контактною мережею 
(КМ) та електрорухомим складом (ЕРС), бо саме 
від цього залежить безпека руху на залізниці. 
Дослідження розповсюдження зворотного тя-

гового струму в рейках 

Сучасний ЕРС, що активно впроваджується 
на залізницях України здатний рухатися зі швид-

костями 160 км/год та більше. Рух такого ЕРС 
супроводжується споживанням з КМ тягових 
струмів, рівень яких може сягати кількох сотень 
(при тязі змінного струму), або тисяч (при тязі 
постійного струму) ампер[1, 2]. Такий потужний 
ЕРС створює суттєве навантаження на КМ і зок-
рема на РК, які водночас є основним елементом 
забезпечення безпеки руху на залізниці. Обіг у 
фідерній зоні (ФЗ) сучасних швидкісних поїздів 
викликає протікання в рейковій лінії (РЛ) зворот-
них тягових струмів великого рівня, крім того 
наявність струму створює потенціал рейок відно-
сно землі, все це ускладнює нормальне функціо-
нування та обслуговування РК. Тому невід’єм-
ною частиною забезпечення електромагнітної 
сумісності апаратури автоматики з КМ є визна-
чення можливих рівнів зворотного тягового 
струму та потенціалів рейок [1, 2]. 

Для вирішення цього питання була розроблена 
математична модель з подальшою комп’ютерною 
реалізацією, яка дозволяє автоматизувати визна-
чення характеру розповсюдження потенціалів та 
струмів у рейках вздовж ФЗ. Математична модель 
дозволяє реалізувати різні ситуації шляхом зміни 
довжини ФЗ, кількості локомотивів у ФЗ, роду 
тяги, потужності ЕРС, опору рейок та ізоляції. Та-
кож запропонована модель враховує індуктивний 
вплив КМ при тязі змінного струму[3]. 
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Результати роботи комп’ютерної реалізації 
математичної моделі наведено на рис. 1 та 2.На 
рис. 1 наведено діаграму розповсюдження зворо-
тного тягового струму (а) та потенціалу (б) рейок 
вздовж ФЗ гірської ділянки тяги постійного 
струму. Довжина ФЗ 10 км, ЕРС знаходиться на 
координатах 3 та 8 км. Великий рівень тягових 
струмів ЕРС зумовлений рухом поїздів по ділянці 

з крутим профілем [4]. 
На рис. 2 наведено діаграму розповсюдження 

зворотного тягового струму (а) та потенціалу (б) 
рейок вздовж ФЗ для тяги змінного струму при 
різних опорах ізоляції. Довжина ФЗ дорівнює 60 
км [3], в якості навантаження прийнято два елек-
тропоїзди з координатами 30 та 50 км. 

  
Рис. 1. Діаграма розповсюдження тягового струму (а) та потенціалу (б) в рейках при тязі постійного струму 

  
Рис. 2. Діаграма розповсюдження тягового струму (а) та потенціалу (б) в рейках при тязі змінного струму 

З приведених діаграм видно, що рівень тяго-
вого струму в рейках найбільший в межах тяго-
вих підстанцій та ЕРС та може досягати рівня 
3000 А при тязі постійного струму і 600 А при 
тязі змінного струму. Такі рівні струму усклад-
нюють процес експлуатації РК та можуть призве-
сти до збоїв у роботі апаратури автоматики [5]. 

З метою підтвердження адекватності розроб-
леної математичної моделі та її комп’ютерної ре-
алізації було проведено експериментальні дослі-
дження характеру розтікання потенціалів та 
струмів вздовж рейок на ділянках з тягою постій-
ного та змінного струму. Для умов, аналогічних 
до експерименту було промодельоване розпо-
всюдження тягових струмів та потенціалів на ді-
лянці ФЗ, що дало можливість підтвердити адек-
ватність розробленої математичної моделі за кри-
терієм Вілкоксона на 5 % рівні значності. 

Дослідження впливу тягового струму  
на режими роботи ТРК 

Як зазначалося, рівні тягових струмів за певних 
умов при різних видах тяги можуть досягати зна-

чень, які негативно впливатимуть на роботу рейко-
вих кіл. Адже рейкові кола є основним колійним 
датчиком, що контролює місцезнаходження потягу, 
цілісність рейкових ниток, а також виконує функції 
каналу передачі сигнальної частоти та коду автома-
тичної локомотивної сигналізації (АЛС) від колій-
них пристроїв на локомотив [6]. Водночас РК є са-
мими ненадійними елементами залізничної автома-
тики і від їхньої справної роботи залежить забезпе-
чення технологічного процесу перевезення 
вантажів і пасажирів. Тому виникає необхідність 
дослідити вплив великих рівнів тягових струмів на 
режими роботи ТРК, що відповідає обов’язковим 
вимогам, які висуваються до сучасних систем. За-
стосування систем автоблокування на основі ТРК 
без ізолюючих стиків дозволяє забезпечувати укла-
дання безстикової колії в межах цілого перегону, за 
рахунок чого спостерігається значне зниження ви-
трат на обслуговування колії та підвищення надій-
ності роботи автоблокування в цілому [7].  

Існує велика кількість факторів, що мають 
як детермінований, так і стохастичний харак-
тер, і здійснюють вплив на ТРК, зокрема на їх 
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режими роботи. Кожен з режимів роботи має 
свої сприятливі та критичні умови. На умови ро-
боти РК в кожному з режимів впливають три не-
залежні параметри: опір рейок, опір ізоляції і на-
пруга джерела живлення. При різних поєднаннях 
цих параметрів створюються найбільш важкі 
(критичні) умови для кожного режиму. Характер 
впливу вказаних чинників на режими роботи та-
кож залежить від довжини, схеми і параметрів 
апаратури РК. Роботу РК в нормальному, шунто-
вому і контрольному режимах кількісно оціню-
ють за допомогою наступних критеріїв: коефіціє-
нта перевантаження, коефіцієнта чутливості до 
нормативного шунта і коефіцієнта чутливості РК 
до обірваної (пошкодженої) нитки [8]. Тяговий 
струм, який протікає від локомотиву до тягової 
підстанції по рейках, на деяких навантажених 
ділянках може досягати кількох сотень або навіть 
тисяч ампер (в залежності від роду тяги) [4]. 

Для дослідження впливу тягового струму на 
режими роботи ТРК було використано результа-
ти математичного моделювання характеру розпо-
всюдження тягового струму вздовж рейок при 
тязі змінного струму, а також виконаний розра-
хунок нормального та шунтового режимів роботи 
ТРК, схеми заміщення для яких приведені на рис. 
3. Особливістю розрахунку ТРК є наявність в 
схемі заміщення опору ZM1 та ZM2 ,що є опором, 
еквівалентним відсутності ізолюючих стиків[9]. 
Координатою х позначено відстань від точки під-
ключення апаратури релейного кінця до норма-
тивного шунта, L – загальна довжина РЛ. 

 
Рис. 3. Схеми заміщення ТРК для розрахунку  

нормального (а) та шунтового (б) режиму роботи 

Як зазначалося, при протіканні змінного 
струму змінюється напруженість магнітного по-
ля, а відповідно, і відносна магнітна проникність 
рейкової сталі. Таким чином, тяговий струм може 
змінювати комплексний опір рейок, зміна якого 
впливатиме на виконання режимів роботи ТРК. 

В залежності від величини опору рейок, що 
змінюватиметься зі зміною струму, та величини 
опору ізоляції, який є одним з параметрів, що 
здійснюють вплив на режими роботи, змінюва-
тиметься, відповідно, і коефіцієнт перевантажен-

ня реле, що критерієм виконання нормального 
режиму роботи. Для дослідження було взято два 
значення опору ізоляції – номінальний 1 Ом·км  і 
максимальний 50 Ом·км. В реальних умовах ве-
личина опору ізоляції в значній мірі залежатиме 
від стану баласту, погодних умов. [6, 10] 

 
Рис. 4. Залежність коефіцієнту перевантаження 

реле від величини тягового струму: 
1 – для опору ізоляції 1 Ом·км, 

2 – для опору ізоляції 50  Ом·км 
Як відомо, коефіцієнт перевантаження реле не 

повинен бути меншим одиниці [6]. Судячи з при-
ведених на рис. 4 результатів дослідження при 
максимальному опорі ізоляції коефіцієнт перева-
нтаження реле знаходиться в допустимих нормах 
та має запас. При номінальному опорі ізоляції та 
тягових струмах більше 400 А, які можуть спо-
стерігатися в районі тягової підстанції, коефіцієнт 
перевантаження близький до одиниці, але його 
значення дозволяє стверджувати, що нормальний 
режим роботи ТРК виконується.  

Виходячи з результатів розрахунку нормально-
го режиму роботи ТРК опорі ізоляції, для дослі-
дження шунтового режиму роботи приймався но-
мінальний,1 Ом·км. Досліджувалася залежність 
коефіцієнту шунтової чутливості при накладанні 
шунта на живлячому та релейному кінцях (рис. 5).  

 
Рис. 5. Залежність коефіцієнту шунтової  
чутливості від величини тягового струму: 
1 – при накладанні шунта на живлячому кінці,  
2 – при накладанні шунта на релейному кінці 

 

а 
 
 
 
 
 
б 

26



З отриманих результатів дослідження вид-
но, що при струмі біля 200 А коефіцієнт шун-
тової чутливості при накладанні шунта на 
живлячому кінці та релейному кінці починає 
зменшуватися, але залишається в межах нор-
мативного значення.  

Висновки 

В роботі запропоновано математичну модель, 
що дозволяє визначити характер розповсюджен-
ня потенціалів рейок та струмів в них вздовж ФЗ 
при будь-яких поїзних ситуаціях та різних станах 
РЛ. За результатами роботи моделі та експериме-
нтальними дослідженнями на ділянках з тягою 
змінного струму виявлено, що струми в рейках 
можуть досягати 500 А і більше.  

При дослідженні режимів роботи ТРК вияв-
лено, що у нормальному та шунтовому режимах 
роботи при досягненні струму в рейках біля 
200 А спостерігається зниження відповідно кое-
фіцієнту перевантаження реле та коефіцієнту шу-
нтової чутливості на живлячому та релейному 
кінцях, проте значення цих коефіцієнтів залиша-
ється в межах норми, що свідчить про виконання 
режимів роботи ТРК та забезпечення безпеки ру-
ху. 

Таким чином можна зробити висновок, що під 
час руху нових типів ЕРС та протікання в рейках 
великих тягових струмів можуть виникати збої в 
роботі ТРК. Уникнути яких можна зменшивши 
рівень тягового струму в рейках шляхом змен-
шення опору ізоляції та підтриманням його в ме-
жах номінального. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОБРАТНОГО ТЯГОВОГО ТОКА  
НА РЕЖИМЫ РАБОТЫ ТОНАЛЬНЫХ РЕЛЬСОВЫХ ЦЕПЕЙ 

Введение: С внедрением скоростного движения наблюдается повышенное потребление тяговых токов 
новыми типами подвижного состава. Эта проблема является актуальной, так как высокие уровни тяговых 
токов могут оказать не только мешающее, но и опасное влияние на аппаратуру устройств железнодорожной 
автоматики. Поэтому возникла необходимость исследовать характер распространения тяговых токов и по-
тенциалов вдоль рельсов. Цель: Исследование распространения тяговых токов и потенциалов вдоль рель-
сов, определение их критических значений при которых не выполняются режимы работы тональных рельсо-
вых цепей. Методы: Для проведения исследований использовалась разработанная математическая модель, а 
также методика расчета режимов работы тональных рельсовых цепей. Результаты: При помощи математи-
ческой модели были получены эпюры распространения токов и потенциалов вдоль рельсов для электриче-
ской тяги постоянного и переменного тока при нахождении на фидерной зоне нескольких подвижных еди-
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ниц при разных сопротивлениях рельсов и изоляции. Проведен сравнительный анализ экспериментальных 
данных и результатов исследования. На основе полученных уровней тяговых токов было проведено иссле-
дование их влияния на режимы работы рельсовых цепей. Выводы: Уровень обратного тягового тока вблизи 
подстанции и подвижного состава может составлять более 600А. Большие уровни тяговых токов оказывают 
влияние и на работу тональных рельсовых цепей, а именно на нормальный и шунтовой режимы работы. 
Вследствие исследования было установлено, что при достижении тяговых токов 200 А может наблюдаться 
снижение критериев роботы ТРЦ. 

Ключевые слова: тональные рельсовые цепи, математическое моделирование, тяговые токи, потенциалы, 
режимы работы, сопротивление изоляции 
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THE INVESTIGATION OF REVERSE TRACTION CURRENT 
INFLUENCE ON TONE TRACK CIRCUIT MODES  

Introduction: With the introduction of high-speed traffic there is an increased consumption of traction current by new 
types of rolling stock. This issue is important, as high levels of traction currents can have not only prevents, but also a 
dangerous impact on the equipment of railway automation devices. It is necessary to investigate the propagation of 
traction currents and potentials along the rails. Objective: Investigate the propagation of traction currents and potentials 
along the rails, the determination of critical currents, which not executed tone track circuits modes. Methods: In order to 
investigate the mathematical model, and the method of calculation tone track circuits modes was used. Results: By means 
of mathematical model, which includes being several rolling-stocks at the feeder zone, different rail resistance and 
isolation, the diagrams of currents and potentials propagations for DC and AC electric traction have been obtained. A 
comparative analysis of the experimental data and the results of the investigation has been realized. Based on received 
levels of reverse traction current their influence on track circuit modes has been investigated. Conclusions: The reverse 
traction current level near the substation and rolling-stock can be more than 600A. Great reverse traction current levels 
have an influence on tonal track circuit functioning, namely normal and shunt modes. When the traction current arrives 
200 A there is a reduction criteria of tonal track circuits. 

Keywords: tone track circuits, simulation, traction currents, potentials, modes of operation, the insulation resistance 
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ОЦІНКА РИЗИКІВ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ВНАСЛІДОК 
ЕМІСІЇ СВИНЦЮ ВІД АНТРОПОГЕННИХ ДЖЕРЕЛ 

Досліджено інтенсивність свинцевого забруднення компонентів довкілля в зоні впливу акумуляторного 
виробництва та  визначені характеристики індивідуальних та популяційних канцерогенних і не канцероген-
них ризиків при інгаляційному та пероральному надходженні свинцю в організм людини. 

Ключові слова: свинець, середньодобова доза, «доза – відповідь», фактори канцерогенного ризику, інди-
відуальний ризик, популяційний ризик, коефіцієнт небезпечності 

Зростання рівнів свинцевого забруднення 
довкілля внаслідок значних обсягів утворення 
свинцевовмісних відходів при експлуатації під-
приємств чорної, кольорової металургії, маши-
нобудування та теплоенергетичного комплексу 
призводить  до погіршення екологічної ситуа-
ції,  збільшення соціальних і екологічних ризи-
ків. За останні десятиріччя значне зростання 
рівнів забруднення пов’язано зі збільшенням 
парку автомобілів, що працюють на свинцевих 
акумуляторах. Зокрема, в м. Дніпропетровськ 
кількість автотранспортних засобів за останні 
20 років зросла в 2–2,5 рази і перевищує 200 
тис. одиниць. При цьому свинцеві забруднення 
виникають як внаслідок виробництва свинце-
вих акумуляторних батарей (АКБ), утворення, 
накопичення та переробки їх відходів, так і при 
використанні в якості моторного пального ети-
лованого бензину.  

Для забезпечення потреб у АКБ за цей пері-
од у Дніпропетровську побудовано ряд підпри-
ємств для переробки відпрацьованих та вироб-
ництва нових АКБ (підприємства ТОВ «Обе-
рон-Центр», ЗАТ «Іста», ЗАТ «Веста»). При їх 
експлуатації утворюються свинцевовмісні ви-
киди в атмосферу, стічні води та тверді відхо-
ди. Наприклад, на підприємствах ТОВ «Обе-
рон-Центр» щорічно надходить на переробку 
близько 35 тис. т акумуляторного брухту, в 
якому кількість чистого свинцю складає близь-
ко 25 тис. т. При діючих технологіях переробки 
щорічно в атмосферу надходить 1,84 т свинцю, 
близько 7 кг свинцю скидається в Дніпро із сті-
чними водами, близько 200 т свинцю у складі 
твердих відходів виробництва складується на 
спеціальних майданчиках без подальшої утилі-
зації. Найближчим часом у Дніпропетровську 
планується введення в експлуатацію ще одного 
підприємства з переробки відпрацьованих та 
виготовлення свинцевих акумуляторів з потуж-
ністю переробки 40 тис. т в рік. За даними сані-
тарно-епідеміологічної служби в зонах розмі-

щення таких підприємств фонові концентрації 
свинцю перевищують гранично допустимі кон-
центрації (ГДК) у повітрі більше ніж у 1,3, у 
Дніпровській воді в 2, у грунтах в 4-10 разів.  

За результатами дослідження рівнів свинце-
вого забруднення атмосферного повітря в зоні 
впливу ТОВ «Оберон-Центр» та ЗАТ «Іста-
Центр» в Самарському районі м. Дніпропетров-
ська із врахуванням метеорологічних умов та 
обсягів викидів свинцю в атмосферу встанов-
лено, що в приземному шарі фактична концен-
трація свинцю порівняно з фоновою (4·10-4 
мг/м3) зросла на (1-2) ·10-4 мг/м3 і перевищує 
ГДКс.д. в 1,3 - 2 рази. За результатами розрахун-
ків та вимірювань зона максимального забруд-
нення повітря знаходиться на відстані 400-700 
м. В ній  розташовані житлові забудови Самар-
ського району з населенням близько 30 тис. чо-
ловік, у т.ч. понад 17 % дітей віком до 14 років. 
Відповідно до проектної документації ТОВ 
«Оберон-Центр» відноситься до підприємств І-
го класу екологічної небезпеки, з нормативни-
ми радіусом санітарно-захисної зони не менше 
1000 м. Фактично житлові забудови розташо-
вані, починаючи з  відстані 600-800 м. При зро-
станні концентрації свинцю у повітрі на 1 
мкг/м3 його концентрація в крові дорослих збі-
льшується на 1,8 ug/dl (мкг на 100 мл), а у дітей 
на 4,2 ug/dl. Допустима концентрація свинцю в 
крові складає 10 ug/dl.. В умовах збільшення 
концентрації свинцю у повітрі, наприклад, при 
розширенні виробництва, що передбачається, 
вказані негативні наслідки будуть проявлятися 
в повній мірі. Свинцеве забруднення ґрунтів 
внаслідок осідання шкідливих викидів в зоні 
впливу виробничого комплексу носить критич-
ний характер: 70% території характеризуються 
підвищеним у порівнянні з ГДК рівнем свинцю. 
Про це свідчать також аномально високі конце-
нтрації свинцю у ґрунті (до 10 ГДК) на терито-
рії ж/м Північний та у сел. Шевченко. Одним із 
найнебезпечніших напрямків впливу свинцю на 
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ґрунти (загально-санітарна лімітуюча ознака 
шкідливості) являється зниження їх здатності 
до самовідновлення, тобто внаслідок загибелі 
мікроорганізмів у ґрунті, він набуває властиво-
стей «мертвого» шару. Мігруючи в нижні шари 
суглинкових ґрунтів, свинець, за даними дослі-
джень, має найбільший рівень накопичення на 
глибині близько 4 м, що призводить до його 
фільтрації в артезіанські води.  За останні 30 
років річна швидкість накопичення важкороз-
чинних форм свинцю у глинистім ґрунті, що 
характерна для даної зони, складає 8-10 мг/кг 
при природному убуванні 3,6 мг/кг. Таким чи-
ном за 10 років експлуатації комплексу по ви-
готовленню та переробці свинцевих акумуля-
торів накопичення свинцю у ґрунті збільшиться 
на 70 мг/кг. В селітебних зонах при зростанні 
вмісту свинцю в ґрунті на 1000 мг/кг його вміст 
в крові збільшується на 10 ug/dl. 

Оцінка екологічної ситуації в районі розта-
шування та можливого розширення території 
комплексу із переробки та виготовлення АКБ 
може бути проведена також за станом рослин-
ності на базі вивчення інтегрального умовного 
показника пошкодження рослин (ІУПП), який 
встановлюється на підставі аналізу стерильнос-
ті пилки. Для досліджуваних фітоіндикаторів 
ІУПП складає 0,540–0,587, що характеризує 
стан рослинності як загрозливий, рівень ушко-
дження рослин – як вищий за середній, стан 
екологічної ситуації як незадовільний. В зоні 
можливого розширення території комплексу 
ІУПП складає 0,715, що оцінює екологічну си-
туацію як катастрофічну. Слід відзначити, що 
зниження ІУПП відбувається на відстані біль-
шій ніж 1000 м від межі комплексу, де ІУПП = 
0,362. Високий токсично-мутагенний фон грун-
тів за показником вмісту свинцю призводить до 
його міграції через кореневу систему рослин у 
стеблі та плоди (транслокаційна ЛОШ) із пода-
льшим включенням цього важкого металу у 
трофічні ланцюги людини (до санітарно-
захисної зони попадають із південно-східної 
сторони колективні сади, у інших напрямках 
розташовані житлові будинки).  

За ступенем впливу на організм людини 
свинець відноситься до надзвичайно небезпеч-
них загально отруйних важких металів (І-го 
класу небезпечності), що володіють здібністю 
до накопичення їх сумарного вмісту в організ-
мі. Відповідно до діючих нормативів [1, 2, 3] 
ГДК свинцю складають: в атмосферному  пові-
трі ГДКс.д. = 0,0003 мг/м3, в поверхневих водо-
ймах ГДК = 0,03 мг/л, у ґрунті ГДК = 32 мг/кг. 

При перевищенні концентрації свинцю в 

компонентах навколишнього середовища (ат-
мосферному повітрі, водних об’єктах, ґрунтах) 
має місце пряма та опосередкована різнона  
правлена токсична дія переважно внаслідок ін-
галяційного та перорального  його надходжен-
ня в організм людини (рис. 1).  

 
Рис. 1. Джерела та шляхи впливу свинцю 

на організм людини: ПН, ІН – пероральне, інгаляційне 
надходження 

Наслідки токсичної дії можуть проявлятися 
у виникненні канцерогенних та не канцероген-
них ефектів. Відповідно до класифікацій Між-
народної агенції по вивченні рака (МАВР) та 
ЕРА свинець та його неорганічні сполуки від-
несені до категорій 1 (канцероген для людини ); 
2А (дуже ймовірний канцероген для людини); 
2В (ймовірний канцероген для людини); 3 (не 
класифікується як канцероген для людини), а 
органічні сполуки свинцю віднесені до третьої 
категорії. Канцерогенні ефекти свинцю виявле-
ні на піддослідних тваринах.  Не канцерогенні 
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стічні води Pb шлак  Pb-вмісні 

викиди 
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ефекти свинцю  викликають значні патологічні 
зміни в нервовій системі (гальмування передачі 
нервового збудження), серцево-судинній сис-
темі (атрофія серцевого м’язу, франкемія), сис-
темах кровотворення та кровообігу, порушення 
в енергетичному та речовинному обміні клітин. 
Зокрема, він загальмовує ферментні процеси 
окислення жирних кислот, метаболізму глюко-
зи, обміну білків, ліпідів та вуглеводнів, надхо-
дження кисню в мозок. Хронічні отруєння сви-
нцем призводять до виникнення ефектів «сату-
рнізму» - слабкості, анемії, нервових розладів, 
кишкових колітів, захворювань урологічної си-
стеми, зниження апетиту та ваги тіла. Значну 
небезпечність свинець представляє для вагіт-
них жінок, оскільки має здібність проникати 
через плаценту в організм плоду, а в період ла-
ктації накопичується в грудному молоці. За да-
ними ВОЗ під впливом свинцю значно збільшу-
ється ризик безпліддя, спонтанного перериван-
ня вагітності, народження дітей з дефектами 
фізичного та психічного розвитку та пороками 
серця. 

Особливо небезпечним є вплив свинцю на 
здоров’я дітей, що виявляється у розвитку не-
врологічних, нефрологічних ефектів та змін в 
роботі серцево-судинної системи. Вказані ефе-
кти виражені в зниженні рухівної активності, 
порушенні координації рухів, періоду візуаль-
них і психомоторних реакцій, слухового 
сприйняття інформації та пам’яті, зниження 
показника IQ.  Зростання вмісту свинцю в крові 
понад 10  мкг/л у дітей віком до 3 років призво-
дить до розвитку енцефалопатії та судомних 
синдромів, зростання частоти захворювань 
урологічної системи в 2-3 рази. Ступінь та нас-
лідки впливу свинцю на організм залежать від 
його вмісту в крові (табл.1). Сполуки свинцю 
володіють канцерогенним і генотоксичним 
ефектами, порушуючи функції ферментів син-
тезу та репарації ДНК. В результаті 30-річних 
досліджень здоров’я робітників типографій    
виявлено безпосередній зв'язок зростання їх 
смертності від злоякісних пухлин з експозиці-
єю парів та пилу неорганічного свинцю [4]. Ка-
нцерогенні ефекти свинцю  також підтверджені 
на піддослідних тваринах [5]. Свинець може 
надходити в організм людини переважно через 
органи дихання із повітрям (інгаляційне) та ор-
гани травлення з питною водою і продуктами 
харчування (пероральне). Оцінку індивідуаль-
них та популяційних ризиків виникнення кан-
церогенних та не канцерогенних ефектів вико-
нано із врахуванням шляхів надходження та доз 

свинцю, що впливають на населення в зоні 
вливу виробничого комплексу.  

 Таблиця  1  

Характеристики «доза–відповідь» впливу 
свинцю на організм 

Концентрація 
свинцю в 

крові, ug/dl* 
Діти K Дорослі 

10-15 IQ, слух, ріст, 
обмін речовин 

Гіпертензія, ери-
троцит протопо-

рфірія 

20-30 
Порушення нер-
вового збудження, 
психомоторики 

Систолічний 
кров’яний тиск, 

слух 

30-40 Метаболізм віта-
міну D 

Невропатія, без-
пліддя 

40-50 Синтез гемогло-
біну 

Синтез гемогло-
біну 

50-70 Франкенія Франкенія 
70-100 Енцефалопатія, Енцефалопатія 

130 Смерть 

Інсульт, ішемічна 
хвороба серця, 
враження уроло-
гічних органів 

 
Результати оцінки ризиків виникнення різ-

них ефектів впливу свинцю при надходженні 
його в організм людини різними шляхами за 
шкалою ризиків CDC EPA наведені в табл. 2. 

Таблиця  2  

Ефекти впливу свинцю на організм людини 

Вміст свинцю у Приоритетні ефекти впливу* 

атмосферному пвтрі К, Т, І, Р, П, РФ, У, ЕРА 
воді Т, І, П, РФ 

ґрунтах Т, І, П, РФ 
продуктах харчування Т, І, П, РФ 

 
*К – канцерогенний ризик при зростанні рі-

внів забруднення; Т – високий рівень токсич-
них ефектів; І – високий індекс небезпечності 
не канцерогенних ефектів; Р – необхідна кількі-
сна оцінка канцерогенних ризиків; П, РФ, У – 
занесено в переліки приоритетних токсикантів, 
складених в ЄС (Євросоюзі), РФ (Російській 
Федерації), У (Україні). 

Оцінка ризиків канцерогенного впливу ви-
конана з врахуванням шляхів та доз надхо-
дження свинцю в організм людини. Середньо 
добова доза свинцю, що надходить через орга-
ни дихання відповідно до [6, 7] чається за фор-
мулою: 

⋅⋅⋅+⋅⋅= )]()[(/ ininhoutouta VTCVTCLADDADD   
/EDEF ⋅ )365( ⋅⋅ ATBW ,                   (1) 

де LADDADDF /  - доза свинцю в організмі, 
мг/(кг·доб);  
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aC   - концентрація свинцю в атмосферному 
повітрі, складає (4–6)·10-4 мг/м3;  

hС  - концентрація свинцю в атмосферному 
повітрі у приміщенні, мг/м3, (приймаємо aC  
= hС );  

outT  - час, що проводиться поза приміщен-
ням (16 год/доб.); 

inT  - час, що проводиться у приміщенні  
(8 год/доб.); 

outV  - швидкість дихання поза приміщенням  
(20 м3/доб.); 

inV  - швидкість дихання у приміщенні  
(20 м3/доб.);  

EF – частота впливу, 365  днів/рік; 
ED – тривалість впливу (70  років для доро-

слих і 6 –для дітей); 
BW – маса тіла (70 кг дорослих і 15 – для ді-

тей); 
АТ – період осереднення експозиції (70 для 

дорослих і 6 – для дітей). 
Величина канцерогенного ризику при інга-

ляційному впливі визначається за формулою: 
           rinhinh FLADDADDR ⋅= / ,                    (2)  

де Frinh – фактор канцерогенного ризику  при 
інгаляційному впливі свинцю (табл. 3). 

Таблиця  3  

Фактори канцерогенного ризику сполук 
свинцю,  (мг/(кг·доба)-1 [7] 

Речовина, 
клас CAS 

Категорія 
МАВР* 

inh
rF  ing

rF  

Свинець,  
7439-92-1 2А 0,042 0,047 

Свинець ацетат, 
301-04-2 3 0,028 0,03 

Свинець хромат, 
7758-97-6 1 - 0,017 

Свинець фосфат, 
7446-27-7 2В - 0,012 

 
Для оцінки популяційних канцерогенних 

ризиків використовується параметр одиничного  
канцерогенного ризику: 

        
AT
V

FUR ininh
rinh ⋅=                             (3) 

Результати розрахунків свідчать про те, що 
в зоні максимального свинцевого забруднення 
величина канцерогенного ризику при інгаля-
ційному впливі складає (3,6 – 6,0)·10-6 для до-
рослих та (16,8 – 33,6) ·10-6. Середньодобова 
доза  при пероральному надходженні свинцю в 
організм людини з питною водою визначається 
за формулою 

   365//// ATBWEDEFVCLADDADD wwing ⋅⋅⋅= , (4) 
де СW  - концентрація свинцю  у питній воді, 
мг/л;  Vw – споживання води (2  л/доб.). 

Фактична концентрація свинцю у воді 
централізованого питного водопостачання 
складає 0,01 – 0,02 мг/л (ГДК свинцю для пит-
ної води  0,01 мг/л). Розрахункова величина 
канцерогенного ризику  при пероральному над-
ходженні свинцю з питною водою складає  
(13,4 – 26,8) ·10-6. 

Середньодобова доза  при пероральному 
надходженні свинцю в організм людини з про-
дуктами харчування  визначається за формулою 

365///)(/ ATBWEDmCLADDADD iif ⋅⋅= ∑ ,  (5) 
де Сі – концентрація свинцю в і – тому продукті 
харчування, мг/кг (табл. 4); 

mі – середня маса споживання і – того про-
дукту харчування, кг/рік (табл. 4). 

Таблиця  4  

 Вміст свинцю в продуктах харчування 

Продукти харчування Споживання, 
кг/рік 

Вміст сви-
нцю, мг/кг 

Хліб та крупи 110 0,2 
Фрукти та овочі 35 0,4 
М'ясо та птиця 55 0,5 
Молочні продукти 225 0,05 
Рибні продукти 20 1,0 
Цукор та кондитерські  
вироби 26 0,06 

Жири 10 0,04 
  

Величина канцерогенного ризику вна-
слідок перорального надходження свинцю в 
організм людини з питною водою та продукта-
ми харчування визначається за формулою 

      ing
ringing FLADDADDR ⋅= )/( ,            (6) 

 
де (ADD/LADD ing  - середньо добова доза свин-
цю, що дорівнює сумі перорального надхо-
дження  в організм людини з питною водою та 
продуктами харчування (формули 4, 5);  

ing
rF   - фактор канцерогенного перорально-

го впливу свинцю наведено в табл. 3. 
Слід враховувати, що внаслідок значного 

забруднення свинцем ґрунтів в зоні впливу ви-
робничого комплексу (150 – 320 мг/кг) і його 
емісії в повітря має місце додаткове пероральне 
надходження свинцю в організм з пилом ґрун-
ту. Середньо добова  доза такого надходження 
свинцю в організм при оцінці канцерогенного 
впливу  визначається за формулою [7]: 

⋅
⋅

⋅⋅⋅⋅
=

365
)/( 2

AT
CFETEFFICLADDADD s

s
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 )(
a

aa

c

cc

BW
IRED

BW
IRED ⋅

+
⋅ ,  мг/(кг·доб), (7) 

де Сs – концентрація речовини у ґрунті, мг/кг; 
FI    –  частка забруднення свинцем ґрунту, 

(FI =1); 
EF – частота впливу (EF=350 діб/рік); 
ET – час впливу (ЕТ=1 год/доб); 
CF2 – перерахунковий коефіцієнт (CF2= 1/24 

діб/год); 
EDc, EDa – період впливу для дітей та доро-

слих (відповідно 6 і 24 роки); 
IRc, IRa – швидкість надходження пилу в 

організм дітей та дорослих (відповідно  0,2·10-6 
і 0,1·10-6 кг/доб); 

BWc, BWa – маса тіла дітей та дорослих 
(відповідно 15 і 70 кг). 

Виконані оцінки показали, що додаткова се-
редньо добова доза свинцю складає (1,0 – 
2,1)·10-8 мг/(кг·доб), а додатковий канцероген-
ний ризик Ring=(ADD/LADD)s·Ring=(0,47 – 0,99) 
·10-9. Інгаляційний вплив свинцю за рахунок 
його емісії із грунту в повітря є складовою фо-
нової концентрації і враховано в формулі (1). 
Канцерогенний ризик впливу свинцю з враху-
ванням всіх шляхів його надходження  в орга-
нізм визначається як сума Rinh+Ring. Виконані 
оцінки показали, що середні значення індивіду-
ального ризику канцерогенного впливу  в зоні 
забруднення  підприємств «Оберон-Центр» та 
«Іста-Центр» складають: при інгаляційному 
надходженні свинцю через органи дихання із 
атмосферного повітря Rinh = 6.1·10-6, при перо-
ральному надходженні свинцю з питною водою  
Ring=20.1·10-6, продуктами харчування  
Ring= =158,5·10-6 та за рахунок емісії свинцю із 
грунту Ring=0,7·10-9.  Інгаляційний вплив свин-
цю за рахунок його емісії із грунту в повітря є 
складовою фонової концентрації і враховано в 
формулі (1).  

Загальний індивідуальний канцерогенний 
ризик визначається як сума канцерогенних ри-
зиків за різними шляхами впливу: 
R∑=∑Ri=184,7·10-6.  

Залежно від рівнів канцерогенного ризику 
відповідно до рекомендацій ВОЗ прийнято: 

– рівень ризику  ≤10-6 (один випадок на 
млн.) практично не відрізняється від фонового і 
не потребує проведення додаткових заходів 
попередження негативних наслідків; 

– рівень ризику в межах 10-4 -10-6 відповідає 
гранично допустимому рівню, але потребує по-
стійного контролю, а в де-яких випадках вима-
гає проведення додаткових заходів зниження 
ризиків; 

– рівень ризику в межах  10-3 - 10-4 вважаєть-
ся допустимим тільки для робочих місць і не-
допустимим для населенихпунктів, а тому по-
требує детального дослідження всіх преоритет-
них джерел зростання канцерогенних ризиків і 
розробки комплексу заходів зниження ризиків; 

– рівень ризику > 10-3 є абсолютно не-
прийнятним для населення і потребує невідкла-
дних заходів усунення джерел канцерогенних 
факторів. 

Враховуючи, що в зоні впливу виробництва 
АКБ проживає близько 20 тис. людей, визначе-
но величину популяційного канцерогенного 
ризику: Rpop=R∑· POP=3,65≈4, тобто додатково 
очікується чотири випадки онкозахворювань. 

Ризик виникнення і розвитку неканцероген-
них ефектів при інгаляційному впливі визнача-
ється коефіцієнтом небезпеки HQ, що дорівнює 
відношенню фактичних рівнів експозиції (за  
дозою або концентрацією у повітрі) до безпеч-
них (референтних) доз або концентрацій [6, 7]. 
При інгаляційному впливі HQ визначається за 
формулою 

 /inhHQ AC RFC= , (8) 

де АС – концентрація свинцю у повітрі, 
мг/м3, RFC – референтна концентрація свинцю 
у повітрі, мг/м3. 

Ризик виникнення і розвитку неканцероген-
них ефектів при пероральному надходженні 
свинцю в організм людини визначено за спів-
відношенням  

 RFDLADDADDLADDADDHQ fwing /])/()/[( += , (9) 

де RFD - референтна доза при пероральному 
надходженні свинцю в організм людини, 
мг/(кг·сут). 

Оцінку неканцерогенних ефектів виконано 
за умови, що референтна концентрація свинцю 
у атмосферному повітрі при інгаляційному 
впливі складає RFC = 0,00015 мг/м3 [6, 7], а ре-
ферентна доза при пероральному надходженні 
свинцю з питною водою та продуктами харчу-
вання складає  RFD = 0,035 мг/кг (в країнах ЄС 
[8]) і RFD = 0,015 мг/кг (в Росії) [7, 8, 10]. Ве-
личина коефіцієнта небезпеки  в зоні максима-
льного свинцевого забруднення при інгаляцій-
ному надходженні складає 2,6–4, а при перора-
льному - 850-1100. Відомо, що при HQ>1 ймо-
вірність неканцерогенних ефектів зростає 
пропорційно. 

Враховуючи, що у м. Дніпропетровськ за-
бруднення навколишнього середовища свинцем 
окрім підприємств з виробництва АКБ здійс-
нюють металургійні заводи, теплова електро-
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станція та автомобільний транспорт, загальний 
рівень показників ризиків виникнення канцеро-
генних та не канцерогенних ефектів характери-
зується значно вищими значеннями.  

Очевидно, що для зниження рівнів свинце-
вого забруднення навколишнього середовища 
та його впливу на здоров’я  населення необхід-
но проведення невідкладних комплексних зба-
лансованих вцілому по м. Дніпропетровськ за-
ходів щодо зниження інтенсивності емісії сви-
нцю від підприємств.  
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ОЦЕНКА РИСКОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ 
ЭМИССИИ СВИНЦА ОТ АНТРОПОГЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

Исследована интенсивность свинцового загрязнения компонентов окружающей среды в зоне влияния 
аккумуляторного производства и определены характеристики индивидуальных и популяционных 
канцерогенных и не канцерогенных рисков при ингаляционном и пероральном поступлении свинца в 
организм человека. 
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HUMAN HEALTH RISK ASSESSMENT OF LEAD EMISSION  
FROM ANTROPOHEN SOURCES 

It was investigated intensity of lead environmental population in zone of battery production, determined the in-
dividual and population carcinogenic and non- carcinogenic risk characteristics of   inhalation and oral admission of 
lead in human body. 
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Н. Н. БЕЛЯЕВ (ДИИТ), Е. К. НАГОРНАЯ (ПГАСА, Днепропетровск) 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ 
ВОДЫ В ВЕРТИКАЛЬНОМ ОТСТОЙНИКЕ 

Разработана 2D-численная модель для расчета вертикального отстойника с перегородкой. Модель осно-
вывается на численном интегрировании уравнения конвективно-диффузионного переноса примеси и модели 
потенциального течения. Приводятся результаты вычислительного эксперимента. 

Ключевые слова: численное моделирование, вертикальный отстойник 

Введение 

Вертикальные канализационные отстойники 
широко используются в системах водоотведе-
ния небольших предприятий, санаториев и т.п. 
В настоящее время для расчета вертикальных 
отстойников применяются два основных вида 
моделей: балансовые модели [1] и одномерные 
кинематические модели транспорта загрязните-
ля [2,3]. Но эти модели не позволяют учесть в 
прогнозных расчетах форму отстойника или 
другие конструктивные особенности. Кроме 
того, при применении этих моделей не рассчи-
тывается поле скорости водного потока внутри 
отстойника, и расчет осуществляется (в одно-
мерных моделях), по заданной скорости. При 
применении балансовых моделей скорость вод-
ного потока внутри отстойника – не учитывает-
ся. Актуальной проблемой является разработка 
эффективных методов расчета вертикальных 
отстойников, позволяющих учитывать гидро-
динамику потока внутри отстойника, представ-
ляющего собой сооружение сложной геометри-
ческой формы. 

Цель данной работы – разработка численной 
модели массопереноса в вертикальном отстой-
нике, позволяющей учитывать при моделиро-
вании геометрическую форму отстойника и 
расположение внутри сооружения перегородок. 

Математическая модель процесса 
массопереноса в вертикальном отстойнике 

Процесс транспорта загрязнителя в верти-
кальном отстойнике рассчитывается на базе 
усредненного по ширине сооружения уравне-
ния переноса примеси [6] 

( )C uC w C kC
t x y

∂ ∂ ∂ ν −
+ + + =

∂ ∂ ∂
 

 ( )div gradC= µ , (1) 

где C  – концентрация загрязнителя в сточной 
воде; u , ν , – компоненты вектора скорости 

течения; ( ),x yµ = µ µ  – коэффициенты диффу-

зии; t  – время; w  – скорость оседания загряз-
нителя; k  – коэффициент, учитывающий про-
цессы агломерации и т. п. в отстойнике. 

Стенки отстойника и различные непрони-
цаемые объекты внутри него (перегородки и  
т. п.) являются граничными линиями тока. В 
построенной численной модели на этих грани-
цах реализуется граничное условие вида 

0C
n

∂
=

∂
, 

где n  – единичный вектор внешней нормали к 
твердой поверхности. 

На твердых горизонтальных поверхностях 
отстойника в численной модели реализуется 
граничное условие «поглощения» загрязнителя. 
На входной границе (граница входа потока 
сточных вод в отстойник) ставится условие: 

граница EC C= , 

где EС  – известное значение концентрации за-
грязнителя. 

На выходной границе расчетной области, в 
численной модели ставится «циклическое» 
(мягкое) граничное условие вида 

( ) ( )1, ,C i j C i j+ = , 

где 1+i , j  – номер разностной ячейки на вы-
ходе. 

В начальный момент времени полагается 
0C =  в расчетной области. Задача транспорта 

загрязнителя в отстойнике решается на уста-
новление решения. В модели полагается, что 
загрязнитель оседает на дно со скоростью w . 

Решение уравнения (1) возможно, если из-
вестно поле скорости потока в вертикальном 
отстойнике. Поэтому, для расчета транспорта 
загрязнителя в отстойнике необходимо предва-
рительно рассчитать это поле скорости. Для 
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решения данной гидродинамической задачи 
используется модель потенциального течения. 
В этом случае моделирующее уравнение имеет 
вид [5] 

2 2

2 2 0P P
x y

∂ ∂
+ =

∂ ∂
,   (2) 

где P  – потенциал скорости. 
Для данного уравнения ставятся следующие 

граничные условия [5]: 

– на твердых стенках отстойника, перего-

родках внутри него: 0P
n
∂

=
∂

, где n  – единич-

ный вектор внешней нормали к твердой грани-
це; 

– на входной границе (область втекания 

сточных вод в отстойник): n
P V
n
∂

=
∂

, где nV  – 

известное значение скорости втекания; 

-на выходной границе расчетной области 
(область выхода осветленных вод из отстойни-
ка) ( )const, constP P x y= ∗ = +  (условие Ди-
рихле). 

После расчета поля потенциала скоро- 
сти осуществляется расчет компонент вектора 
скорости потока сточных вод на базе зависимо-
стей [2] 

Pu
x

∂
=
∂

,   Pv
y

∂
=
∂

. 

Численный метод решения 

Для численного интегрирования уравнения 
транспорта загрязнителя в отстойнике исполь-
зуется попеременно – треугольная разностная 
схема [4]. Численный расчет реализуется на 
прямоугольной разностной сетке. Значение 
концентрации загрязнителя рассчитывается в 
центрах разностных ячеек. 

Разностные соотношения данной схемы в 
операторном виде записываются так [4]: 

– на первом шаге расщепления 1
4

k n= + : 

1 ( )
2

k n
ij ij k k

x y
C C

L C L C
t

+ +−
+ + =

∆
 

1 ( )
4

k k n n
xx xx yy yyM C M C M C M C+ − + −= + + + ; 

– на втором шаге расщепления 1
2

k n= + ; 

1
4

c n= + : 

1 ( )
2

k c
ij ij k k

x y

C C
L C L C

t
− −−

+ + =
∆

 

1 ( )
4

k c k c
xx xx yy yyM C M C M C M C− + − += + + + ; 

– на третьем шаге расщепления 3
4

k n= + ; 

1
2

c n= + : 

1 ( )
2

k c
ij ij k k

x y
C C

L C L C
t

+ −−
+ + =

∆
 

1 ( )
4

ñ k k c
xx xx yy yyM C M C M C M C− + − += + + + ; 

– на четвертом шаге расщепления 1k n= + ; 
3
4

c n= + : 

1 ( )
2

k c
ij ij k k

x y
C C

L C L C
t

− +−
+ + =

∆
 

1 ( )
4

k c c k
xx xx yy yyM C M C M C M C− + − += + + + . 

В данных выражениях использованы сле-
дующие обозначения разностных операторов 

1 1
1, 1, 1

n n
i j ij ij i j n

x

u C u Cu C L C
x x

+ + + ++
+ − + +−∂

≈ =
∂ ∆

, 

1 1
1, 1, 1

n n
i j i j ij ij n

x
u C u Cu C L C

x x

− + − +−
+ + − +−∂

≈ =
∂ ∆

, 

1 1
, 1 , 1 1

n n
i j ij ij i j n

y

v C v Cv C L C
y y

+ + + ++
+ − + +−∂

≈ =
∂ ∆

, 

1 1
, 1 , 1 1

n n
i j i j ij ij n

y
v C v Cv C L C

y y

− + − +−
+ + − +−∂

≈ =
∂ ∆

, 

1 1
1, ,

2

n n
i j i j

x x

C CC
x x x

+ +
+ −∂ ∂⎛ ⎞µ ≈ µ −⎜ ⎟∂ ∂ ∆⎝ ⎠

 

1 1
, 1, 1 1

2

n n
i j i j n n

x xx xx
C C

M C M C
x

+ +
− − + + +−

−µ = +
∆

, 

1 1
, 1 ,

2

n n
i j i j

y y
C CC

y y y

+ +
+ −⎛ ⎞∂ ∂

µ ≈ µ −⎜ ⎟∂ ∂ ∆⎝ ⎠
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1 1
, , 1 1 1

2

n n
i j i j n n

y yy yy
C C

M C M C
y

+ +
− − + + +−

−µ = +
∆

, 

и т.д. В приведенных обозначениях принято 
wν = ν − . 

Подробное пояснение к данным разностным 
операторам представлено в работе [4]. Неиз-
вестное значение концентрации загрязнителя 
на каждом шаге расщепления определяется по 
явной формуле «бегущего счета». 

Для численного интегрирования уравнения 
(2) используется метод установления решения 
по времени. Поэтому, численно интегрируется 
уравнение эволюционного типа 

 
2 2

2 2
P P P
t x y

∂ ∂ ∂
= +

∂ ∂ ∂
, (3) 

здесь t  – фиктивное время. 
При t →∞  решение уравнения (3) будет 

стремится к «установлению», т.е. к решению 
уравнения (2). 

Для численного интегрирования уравнения 
(3) используется неявная схема суммарной ап-
проксимации [7]. В этом случае разностные 
уравнения на каждом дробном шаге имеют вид: 

1 1 1 1 1
2 2 2 2 2

, , , 1, , , 1
2 2 ,

n n n n nn
i j i j i j i j i j i jP P P P P P

t x y

+ + + + +

− −

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
− − + − +⎢ ⎥ ⎢ ⎥

= +⎢ ⎥ ⎢ ⎥∆ ∆ ∆⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦

1
1 1 1 1 12

, , 1, , , 1 ,
2 2 .

nn n n n n
i j i j i j i j i j i jP P P P P P

t x y

++ + + + +
+ +⎡ ⎤ ⎡ ⎤− − −

= +⎢ ⎥ ⎢ ⎥
∆ ∆ ∆⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦  

Отметим, что значение потенциала скорости 

,i jP  в центре каждой разностной ячейки, на ка-
ждом шаге расщепления, определяется по яв-
ной формуле – методу бегущего счета [7]. 

В численной модели компоненты вектора 
скорости определяются по формулам: 

, 1,i j i j
ij

P P
u

x
−−

=
∆

;   , , 1i j i j
ij

P P
v

y
−−

=
∆

. 

Компоненты вектора скорости водной среды 
рассчитываются на гранях разностных ячеек 
(контрольных объемов), что позволяет постро-
ить консервативную разностную схему для 
уравнения транспорта загрязнителя. При реше-
нии эволюционного уравнения (3) задается по-
ле потенциала скорости для «начального» мо-
мента фиктивного времени. 

В разработанном коде также используется 
метод Либмана [7] для численного интегриро-

вания уравнения для потенциала скорости (2). 
В этом случае аппроксимирующее уравнение 
имеет вид: 

1, , 1, , 1 , , 1
2 2

2 2
0i j i j i j i j i j i jP P P P P P

x y
+ − + −− + − +

+ =
∆ ∆

. 

Тогда неизвестное значение потенциала в 
центре разностной ячейки определяется так: 

1, 1, , 1 , 1
, 2 2

1 i j i j i j i j
i j

P P P P
P

A x y
+ − + −+ +⎡ ⎤

= +⎢ ⎥∆ ∆⎣ ⎦
, 

где  2 2
2 2A
x y

⎛ ⎞
= +⎜ ⎟∆ ∆⎝ ⎠

. 

В разработанном коде расчет по мето- 
ду Либмана реализован в отдельной подпро-
грамме. 

Необходимо отметить, что расчет массо-
переноса в вертикальных отстойниках прово-
дится в области сложной геометрической фор-
мы. Формирование геометрической формы от-
стойника на прямоугольной разностной сетке, 
осуществляется с помощью метода маркирова-
ния [4]. Это дает возможность быстро форми-
ровать любую геометрическую форму отстой-
ника, без каких либо налагаемых на нее огра-
ничений. 

Практическая реализация модели 

Рассмотренная численная модель положена 
в основу кода «Settler-2». Для программирова-
ния использовался FORTRAN. 

Построенная математическая модель была 
использована для моделирования процесса мас-
сопереноса в вертикальном отстойнике с пере-
городкой и пластиной. Схема отстойников при-
ведена на рис. 1–4. На рисунках стрелками по-
казано место, где происходит вход и выход по-
тока из отстойника. Цель моделирования – 
оценка эффективности очистки сточных вод в 
отстойниках рассматриваемого типа. 

Вычислительный эксперимент проводился 
при таких параметрах: скорость потока на вхо-
де в отстойник 1,9 м/ч; коэффициент диффузии 
0,7 м2/ч; 0,2w =  м/ч (второй вариант 0,02w =  
м/ч; ); 0k = ; длина отстойника 9 м; глубина  
3,6 м. Концентрация загрязнителя во входящем 
в отстойник потоке равна 100 ед. (в безразмер-
ном виде). 

Рассмотрим результаты вычислительного 
эксперимента. На рис. 1–4 представлены про-
гнозные значения концентрации загрязнителя в 
отстойниках рассматриваемой конструкции. На 
этих рисунках значение концентрации пред-

37



ставлено в безразмерном виде: каждое число – 
это величина концентрации в процентах от ве-
личины входной концентрации. Такое пред-
ставление результатов вычислительного экспе-
римента позволяет оперативно анализировать 
прогнозную информацию по оценке величины 
концентрации в любой части отстойника. Од-
нако отметим, что вывод на печать результатов 
расчета здесь осуществляется по формату печа-
ти «целых» чисел, т.е. дробная часть числа не 
выдается на печать. Это значит, что если, на-
пример, в какой-то точке расчетное значение 
концентрации составляет «3,89 %» от концен-
трации на входе в отстойник, то на печать бу-
дет выведено «3». Аналогично, если значение 
концентрации менее 1 %, то на печать выдается 
«0». Этот подход используется в работе для 
удобства проведения быстрого анализа эффек-
тивности очистки в той или иной зоне отстой-
ника. Такой подход эффективен при проведе-
нии серийных расчетов на этапе проектирова-
ния сооружений, когда осуществляется «пере-
бор» различных вариантов с целью выбора 
наиболее оптимального. Для детального анали-
за программа расчета выдает значение концен-
трации по формату «действительных» чисел. 

 
Рис. 1. Распределение концентрации загрязнителя  
в вертикальном отстойнике (длина вертикальной 

перегородки 2,4 м, 0,2w =  м/ч) 

Величина концентрации на выходе из каж-
дого отстойника составляет: 

– для отстойника (см. рис. 1, 0,2w =  м/ч) с 
вертикальной перегородкой длиной 2,4 м – 1 %; 

 – для отстойника (см. рис. 2, 0,2w =  м/ч) с 
вертикальной перегородкой  и вертикальной 
пластиной – 0,7 %; 

– для отстойника (см. рис. 3, 0,02w =  м/ч) с 
вертикальной перегородкой  и вертикальной 
пластиной – 1,3 %; 

 
Рис. 2. Распределение концентрации загрязнителя  

в вертикальном отстойнике с вертикальной  
перегородкой и вертикальной пластиной (длина  

вертикальной перегородки 2,4 м, длина  
вертикальной пластины 0,8 м, 0,2w =  м/ч) 

 
Рис. 3. Распределение концентрации загрязнителя  

в вертикальном отстойнике с вертикальной  
перегородкой и вертикальной пластиной (длина 

вертикальной перегородки 2,4 м, длина  
вертикальной пластины 0,8 м, 0,02w =  м/ч) 

 
Рис. 4. Распределение концентрации загрязнителя  
в отстойнике с вертикальной  перегородкой и двумя 
пластинами (длина вертикальной перегородки 2,4 м, 
длина горизонтальной пластины 1,08 м, длина вер-

тикальной пластины 0,8 м,  
0,2w =  м/ч) 
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– для отстойника (см. рис. 4, 0,2w =  м/ч) с 
вертикальной перегородкой и с вертикальной и 
горизонтальной пластинами – 0,6 %. 

Представленные расчетные данные показы-
вают сильное влияние «геометрического воз-
действия» на процесс массопереноса в верти-
кальном отстойнике. 

В заключение отметим, что для расчета ва-
рианта задачи потребовалось 15 с компьютер-
ного времени. Таким образом, для решения 
сложной многопараметрической задачи массо-
переноса в вертикальном отстойнике, требуют-
ся незначительные временные затраты при ис-
пользовании разработанной численной модели. 
Это является важным обстоятельством при 
проведении серийных расчетов. 

Выводы 

В работе представлена численная (CFD) мо-
дель для исследования процесса массопереноса 
в канализационных вертикальных отстойниках 
сложной геометрической формы. Разработан-
ный специализированный код может быть ис-
пользован как инструмент решения комплекса 
задач при проектировании и реконструкции 
вертикальных отстойников. Дальнейшее на-
правление данной работы следует проводить в 
направлении разработки трехмерной модели 
процесса массопереноса в отстойниках. 
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОЧИСТКИ ВОДИ  
У ВЕРТИКАЛЬНОМУ ВІДСТІЙНИКУ 

Розроблена 2D-чисельна модель для розрахунку вертикального відстійнику з внутрішньою перешкодою. 
Модель базується на чисельному інтегруванні рівняння конвективно-дифузійного переносу домішки та мо-
делі потенційного руху. Наводяться результати обчислювального експерименту. 

Ключові слова: чисельне моделювання, вертикальний відстійник 

N. N. BILIAIEV, H. K. NAGORNAYA 

MATHEMATICAL MODELING OF TREATING WATER IN VERTICAL 
SETTLERS 

The 2D-numerical model was developed and used to simulate the pollutant transfer in the vertical settler. The 
model is based on the numerical integration of the K-gradient transport model and the model of the potential flow. 
The results of numerical experiment are presented. 

Keywords: numerical simulation, vertical settler 
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В. А. ГАБРИНЕЦ (ДИИТ) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ТОРМОЗА  
В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

Введение: В работе рассматривается вопросы торможения пассажирских составов при частых останов-
ках и большой скорости движения. Эти процессы сопровождаются большими затратами и потерями энер-
гии. Постановка задачи: Предлагается кинетическую энергию торможения превращать в тепловую энер-
гию нагрева жидкости с помощью специального гидравлического тормоза, подключаемого к колесным па-
рам вагона. Предлагаемое решение задачи: Процесс превращения основан на диссипации энергии враща-
ющихся дисков с шипами в реальной, жидкости. Так как реальная жидкость обладает вязкостью, а 
следовательно и трением, она будет нагреваться при движении в ней механических частей гидравлического 
тормоза. Предлагаются конструкция, принцип работы и особенности функционирования такого гидравличе-
ского тормоза, Передача кинетической энергии движения вагона на тормоз осуществляется с помощью ме-
ханической муфты, соединенной с колесной парой. Она передает энергию вращения колес на вращение в 
гидравлическом тормозе специально установленных дисков с шипами. Расположение шипов соответствует 
профилю изогнутых лопаток центробежного насоса. Поэтому наряду с нагревом жидкости при вращении 
дисков с шипами, будет осуществляться так же ее перекачка через внутренний оьъем тормоза. Выводы: 
Предварительные расчеты показывают, что, варьируя размерами и количеством шипов, можно добиться 
приемлимой динамики торможения пассажирского вагона. Нагретая жидкость может быть впоследствии 
использована для бытовых нужд и для отопления пассажирского вагона. 

Ключевые слова: паcсажирский вагон, торможение, кинетическая энергия, гидравлическое сопротивление 

Введение 

Проблема обеспечения, использования, сбе-
режения энергетических ресурсов в железнодо-
рожном транспорте особенно обострилась в 
последние годы, в связи с ростом стоимости 
традиционных источников энергии – угля, неф-
ти и газа. Достаточно большие объемы этих 
ресурсов используются для обогрева и конди-
ционирования пассажирских вагонов подвиж-
ного состава железных дорог. 

Особенностью движения пассажирских по-
ездов являются высокая скорость и частые ос-
тановки. Проблемам эффективного торможения 
вагонов уделяется много внимания [1-6, 7]. Во 
время торможения кинетическая энергия дви-
жения состава переходит в тепловую и рассеи-
вается в окружающем пространстве. Значение 
этой энергии при все увеличивающихся скоро-
стях движения пассажирских составов достига-
ет больших величин. Величина кинетической 
энергии пассажирского вагона массой 50 т., 
расходуемая на нагрев определенной массы 
воды на 400С, в зависимости от скорости дви-
жения состава представлена на рис. 1. 

Постановка задачи 

Так, кинетической энергии вагона при ско-
рости 108 км/час, достаточно для нагрева 140 
кг. воды на 40 °С. которая затем может исполь-

зоваться для различных целей. При этом не 
требуется специальных дополнительных емко-
стей и добавочного количества воды, так как в 
современных пассажирских вагонах количество 
воды составляет 800-1000кг.  

 
Рис. 1. Величина кинетической энергии пассажирс-
кого вагона в зависимости от скорости движения 

Предлагаемое решение задачи 

Для реализации такого подхода в настоящей 
работе предлагается в качестве тормозного уст-
ройства использовать гидравлический тормоз с 
аккумулятором тепловой энергии. Схема гид-
равлического тормоза представлена на рис. 2. 
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Привод тормоза осуществляется через муф-
ту 3 от вращающегося колеса 2 пассажирского 
вагона. Тормозное усилие создаётся при вклю-
чении муфты за счёт гидравлического сопро-
тивления вращающихся в жидкой среде специ-
альных дисков 6. При этом, вследствие гидрав-
лического сопротивления и как следствие дис-
сипации энергии, проходит нагрев этой 
жидкости. Гидравлический насос 8 обеспечива-
ет непрерывную прокачку воды через внутрен-
ний объём гидротормоза во избежание перегре-
ва жидкости. Нагретая жидкость подается в 
бак-аккумулятор 1.  

С другой стороны, важной характеристикой 
является скорость нагрева жидкости, находя-
щейся в гидравлическом тормозе. Её объём бу-
дет равен объёму внутренней полости тормоза. 

 2
внV R H= π ⋅ ⋅ , (1) 

где H  - высота шипа; R  - радиус тормоза. 
В предположении, что вся энергия тормо-

жения за счёт диссипации идёт на нагрев жид-
кости, необходимо определить скорость тече-
ния жидкости через внутреннюю полость гид-
равлического тормоза, при которой обеспечи-
вается приблизительно по 40 °С. 

 
Рис. 2. Схематическая конструкция гидравлического тормоза:  

1 – рельс; 2 – колесо; 3 – муфта; 4 – корпус тормоза; 5 – выход нагретой жидкости; 6 – диски;  
7 – резервуар с жидкостью; 8 – насос; 9 – вход жидкости

Большая степень нагрева ведёт к сущест-
венному снижению коэффициента динамиче-
ской вязкости, что, в свою очередь, снижает 
эффективность работы тормоза. Так как ско-
рость торможения будет непрерывно убываю-
щей величиной, то и величина нагрева будет 
уменьшаться при постоянной скорости её тече-
ния через внутренний объём тормоза. 

Конструкция диска с тормозящими цилинд-
рами представлена на рис. 3. 

2

1

 
Рис. 3. Расположение тормозящих цилиндров  

на вращающемся диске: 
1 – диск, 2 – тормозящие цилиндры 

Расположение тормозящих цилиндров вы-
полнено по линии, соответствующей профилю 
лопатки центробежного насоса. Это делается 
для организации движения жидкости от центра 
к периферии.  

Результирующая сила, действующая на ци-
линдр, будет суммой всех нормальных давле-
ний и всех касательных сил, приложенных к 
поверхности тела. В соответствии с классиче-
ским подходом силу гидравлического сопро-
тивления цилиндрического тела можно рассчи-
тать по соотношению [7]:  

 
2

2A
VF AC ρ

= ⋅ , (2) 

где А - площадь наибольшего поперечного се-
чения, перпендикулярная к поправлению набе-
гающего потока; 

AC - безразмерный коэффициент лобового 
сопротивления;ρ - плотность воды; 

V - окружная скорость. 
Зависимость коэффициента сопротивления 

круглых цилиндров от числа Рейнольдса при-
ведена на рис. 4 [1, стр. 30]. 
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Используем уравнение сохранения количе-
ства движения для торможения вагона: 

 2 1mV mV F t− = ∆ , (3) 

где F - тормозное усилие; m - масса пассажир-
ского вагона; V- скорость вагона. 

После преобразования уравнения (3) пре-
вращается в дифференциальное уравнение, яв-
ляющееся аналогом второго закона Ньютона: 

 dVm F
dt

= − .  (4) 

 
Рис. 4. Зависимость коэффициента сопротивления круглых цилиндров от числа Рейнольдса

Для гидротормоза тормозное усилие опре-
деляется совместным гидродинамическим со-
противлением шипов, установленных в нём. В 
соответствии с классическим подходом, вели-
чина сопротивления одного шипа, представ-
ляющего собой цилиндр конечных размеров, 
может быть вычислена по соотношению: 

 
2

1
ш 2

VF dH= ξ ⋅ρ ⋅ , (5) 

где ξ  - коэффициент гидравлического сопро-
тивления цилиндра, зависящий от числа Рей-
нольдса 

 1Re V d⋅
=

γ
, (6) 

где ρ  - плотность воды; 1V - окружная ско-
рость шипа; d - диаметр шипа; H - высота ши-
па; γ - коэффициент кинематической вязкости 
жидкости.Для N шипов, величина сопротивле-
ния, определяемого уравнением (3), увеличива-
ется в N раз. Для получения приемлемых ско-
ростей 1V  для гидравлического тормоза можно 
устанавливать мультипликатор, повышающий 
скорость вращения гидротормоза в n раз. 

Количество оборотов вращения самого же-
лезнодорожного колеса определяется как:  

k
Vn
D

=
π   (7) 

D  - диаметр железнодорожного колеса, равный 

957 мм; 
V  - линейная скорость движения пассажирско-
го вагона. 

С учетом мультипликатора количество обо-
ротов вращения диска гидротормоза будет: 

 d k
Vn n n n
D

= ⋅ =
π

  (8) 

Тогда окружная скорость вращения шипа 
для радиуса Rd находящегося на тормозном 
диске будет равна: 

 1 2 2 d
d d d

VRV R n R n
D

= ω = π =   (9) 

Подставим выражение (9) в (5) и получим 
выражение для определения силы гидравличе-
ского сопротивления одного шипа: 

 2 1(2 )
2ш

VRF n dH
D

= ξ ⋅ρ ⋅ ⋅ ⋅ . (10) 

Суммарная сила сопротивления для N ши-
пов будет: 

 шF F N∑ = ⋅ . (11) 

Подставим (10) в (11), а затем в (4): 

 
22

2
22 dRdV nm V d H N

dt D
= −ξ ⋅ρ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ .  (12) 

Коэффициент гидравлического сопротивле-
ния ξ  во всем диапазоне торможения от мак-
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симального значения Vдо нуля изменяется об-
ратно пропорционально скорости. Поэтому вы-
ражение (12) можно переписать в виде: 

 
22

2
22 dRdV nm V d H N

dt V D
ξ

= − ⋅ρ ⋅ ⋅ ⋅ . (13) 

Перепишем (10) в виде: 

 dVm KV
dt

= − , (14) 

где  

 
2 2

22 dn R
K d H N

D
= ξ ⋅ρ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ . (15) 

Параметр K  характеризует геометрические 
свойства, а следовательно и тормозящие свой-
ства гидравлического тормоза при выбранном 
типе жидкости. 

После преобразования уравнение (11) пре-
вращается в уравнение с разделенными пере-
менными: 

dV K dt
V m

−∫ ∫   (16) 

Интегрируя уравнение (13) будем иметь: 

 ln KV t C
m

= − + . (17) 

Решение уравнения (14) при начальных ус-
ловиях 0t = , 0V V=  будет выражение: 

 0 exp( / )V V K m t= − ⋅   (18) 

Динамика изменения скорости пассажир-
ского вагона массой 50 тонн во времени при 
использовании гидравлического тормоза для 
различных значений K  и начальной скорости 
вагона 108 км/час приведена на рис. 5. 

Выводы 

На графике дана динамика торможения для 
трех значений параметра K . Эти значения 
представлены на графике рис.5 сверху вниз со-
ответственно для количества шипов N в гидро-
тормозе равным 100, 200, 300. Время торможе-
ния можно легко регулировать так же с помо-
щью изменения геометрии самих шипов и 
включением мультипликатора.  

Таким образом, предварительный анализ 
показывает, что гидродинамическое торможе-
ние обладает приемлемыми тормозными харак-
теристиками [2] и позволяет экономить значи-
тельные топливно-энергетические ресурсы. 
Использование такого способа торможения не 

требует значительного переоборудования су-
ществующих систем торможения. 
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Рис. 5. Время торможения вагона 
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В. О. ГАБРІНЕЦЬ 

ЗАСТОСУВАННЯ ГІДРАВЛИЧНОГО ГАЛЬМА ЯК ДЖЕРЕЛА 
ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЦЬ 

Введення: Робота розглядає питання, гальмування пасажирських потягів з частими зупинками при вели-
ких швидкостях руху. Ці процеси є дорогими і супроводжуються великими втратами енергії. Постановка 
задачі: Пропонується кінетичну енергію гальмування перетворювати на теплову енергію нагріву рідини. 
Запропоноване рішення проблеми: Для цього використовується спеціальний гідравлічний гальму вальний 
пристрій, який підключений до колісних пар. Процес базується на основі дисипації енергії обертового диски 
з шипами у реальному рідини. Внаслідок того, що реальна рідина має тертя і в’язкість, вона буде нагрівати-
ся, при русі в неї механічних частин гідравлічного гальма. Пропонується конструкція, принцип дії, особли-
вості функціонування гідравлічні гальма. Передача кінетичної енергії руху вагона на гальмо здійснюється за 
допомогою механічної муфти, пов’язаної з колісною парою. Вона передає енергію обертання коліс на гідра-
влічні гальмувальні дискі із спеціально встановленими шипами. Розташування шипів відповідає профілю 
вигнутих лопаток відцентрового насосу. Таким чином, разом з нагрівом рідини від обертів дисків з шипами, 
буде здійснюватися ії прокачування через внутрішній об’єм гальма. Висновки: Попередні розрахунки пока-
зують, що, застосовуючи різні розміри і кількість шипів можна досягнути доброї динаміки гальмування. 
Нагріта рідина може згодом використовуватися для побутових потреб та опалення пасажирського вагона. 

Ключові слова: пасажирський вагон, гальмування, кінетична енергія, гідравлічний опір 

 

V. А. GABRINETS 

USE OF A HYDRAULIC BRAKE AS A SOURCE OF THERMAL ENERGY 
FOR THE RAILWAY ROLLING STOCK 

Introduction: In this paper the braking issues of passenger trains which have a great speed and frequent stops 
are examines. Problem statement: These processes are ехpensive and have big energy losses. The proposed 
solution to the problem: The kinetic energy of braking prosses propose to turn into thermal energy of heating fluid. 
For this purpose special hydraulic brake is proposed. The brake is connected with the wheel carriage pairs. The 
process is based on the energy dissipation in liqid when the disks with spikes rotate in it. Because the real liquid has 
friction and viscosity, it will be heat up, when the mechanical parts of the hydraulic brake are moved in it. The 
design, operating principle and characteristics of the hydraulic brake are proposed. Transmission of kinetic energy 
of carriage motion to brake system executed by mechanical clutches. It connected with the wheel pair and 
transmitting the energy the wheels rotation to hydraulic brake discs. The cylindrical rods are installed on the discs. 
Rods location fits the profile of the curved centrifugal pump vanes. As result, the fluid heatind prosess by rotatinge 
discs with rods take place also at the same time with the liquid pumping through the inner volume of brake system. 
Conclusions: Affordable passenger carriage braking dynamic is achieved by varying the size and number of rods. 
The heated liquid may be subsequently used for household needs and for heating the passenger carriage. 

Keywords: carriage, braking, kinetic energy, hydraulic resistance 
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ТЕХНОЛОГИЯ ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ  
С ПРЕВЕНТИВНЫМ НАКОПЛЕНИЕМ СОРБЕНТОВ В ЗОНЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ И ЛОКАЛИЗАЦИИ РАЗЛИВА  

Введение: Одним из аспектов устойчивого развития железнодорожного транспорта является проведение 
мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных разливов опасных грузов. Наибольшую опас-
ность представляют аварии при перевозке нефтепродуктов, которые сопровождаются значительным загряз-
нением всех объектов окружающей среды. Изучение и разработка технологий локализации и ликвидации 
подобных аварий является важной задачей экологической безопасности, актуальной в современных услови-
ях развития железнодорожного транспорта. Цель работы – повышение эффективности традиционных мето-
дов ликвидации разливов нефтепродуктов и разработка новых технологий, адаптированных к условиям же-
лезнодорожного транспорта Украины. Методы: Для достижения целей исследования использованы методы 
анализа материальных потоков, характерных для мест возникновения и локализации разлива нефтепродук-
тов на железнодорожном транспорте. Результаты: Анализ традиционных технологических схем локализа-
ции и ликвидации разливов нефтепродуктов показал, что своевременная доставка сорбентов нефтепродук-
тов и специальной техники в зону локализации разлива является наиболее сложной задачей. Общую эффек-
тивность проведения ликвидационных мероприятий определяет время от начала контакта опасного груза с 
объектами окружающей среды до их поглощения на поверхности сорбентов. Разработана технологическая 
схема ликвидации разлива нефтепродуктов, которая обеспечивают постоянный и оперативный доступ к 
сорбентам нефтепродуктов в зоне локализации разлива. Предложено оборудование, которое позволяет пере-
возить сорбенты в виде сорбционных бонов непосредственно на цистерне для перевозки нефтепродуктов. 
Выводы: Превентивное накопление сорбентов нефтепродуктов в зоне локализации разлива обеспечивает 
организационную и эксплуатационную простоту всех этапов ликвидационных мероприятий. Технико-
экономический расчет показывает, что предложенная технология является эффективной, технически реали-
зуемой и экономически конкурентоспособной. 

Ключевые слова: нефтепродукты, разлив, эмиссия, локализация, ликвидация, сорбент, цистерна, накоп-
ление, железнодорожный транспорт, экологическая безопасность 

Введение и постановка проблемы в общем виде 

В последнее десятилетие наблюдается зна-
чительное ужесточение технических норм и 
экологических требований к безопасности про-
цессов перевозок опасных грузов всеми видами 
транспорта. Это непосредственно связано с 
экологическими последствиями возможных 
аварийных или технологических проливов 
опасных грузов вследствие нарушения регла-
мента их перевозки.  

Ряд исследований [6, 7, 17] показывает, что 
с точки зрения экологической безопасности 
наземных видов транспорта наиболее проблем-
ными являются опасные грузы третьего класса 
опасности и нефтепродукты в частности. Дан-
ный вид грузов характеризуется наибольшей 
частотой аварийных инцидентов и объемом 
разливов. Современные тенденции к увеличе-
нию объемов использования, хранения и транс-
портировки нефтепродуктов различными вида-
ми транспорта в государственном и междуна-

родном сообщении естественно обусловливают 
рост числа аварийных разливов этих веществ в 
окружающую природную среду [6]. Следует 
отметить, что подобные эмиссии не только 
приводят к ухудшению экологической ситуа-
ции территорий с высокой транспортной на-
грузкой [3, 5, 7, 13, 14], но и вызывают значи-
тельные экономические убытки [16, 17] вслед-
ствие потери ценных грузов и деградации эко-
систем. Следовательно, изучение и разработка 
технологий локализации и ликвидации подоб-
ных аварий является важной задачей экологи-
ческой безопасности, актуальной в современ-
ных условиях развития железнодорожного 
транспорта. 

Анализ публикаций 

Проблема ликвидации аварийных и техно-
логических разливов нефтепродуктов широко 
представлена в современной отечественной и 
зарубежной научной литературе. Среди работ 
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следует выделить изучение общеметодических 
подходов к технологиям локализации и ликви-
дации разливов нефтепродуктов [1, 11-13, 16], 
разработку технических решений для реализа-
ции технологий [2, 5, 8], исследование эксплуа-
тационных свойств сорбентов и других ликви-
дационных материалов [3, 4, 12, 18]. Причины, 
специфика развития и средства ликвидации 
аварийных разливов нефтепродуктов, харак-
терных для железнодорожного транспорта, хо-
рошо представлена в ряде работ [4, 6, 7, 14, 16, 
17]. Анализ приведенных публикаций показы-
вает, что большинство исследований фокусиру-
ется на структурных аспектах проведения лик-
видационных мероприятий и разработке новых 
материалов для их реализации. Оптимизации 
технологических процессов и разработке прин-
ципиально новых регламентов проведения ра-
бот отводится лишь незначительное внимание 
исследователей. Это в особенной степени каса-
ется специфических условий, характерных для 
разливов опасных грузов на железнодорожном 
транспорте. Следовательно, изучение эффек-
тивности традиционных технологических схем 
ликвидации разливов нефтепродуктов является 

актуальным, а разработка новых технологий 
ликвидации и их адаптация к условиях желез-
нодорожного транспорта требуют дополни-
тельного изучения. 

Целью исследования является разработка и 
обоснование технологической схемы локализа-
ции и сбора разливов нефтепродуктов и угле-
водородов, адаптированной к современным ус-
ловиям перевозок опасных грузов железнодо-
рожным транспортом. 

Традиционные технологии локализации  
и сбора разливов нефтепродуктов  
и универсальность их применения 

В последнее время среди отечественных [2-
4, 6, 7, 9] и зарубежных [8, 11, 12, 15, 18] иссле-
дователей возрос интерес к разработке и адап-
тации технологий локализации и сбора проли-
тых нефтепродуктов. По своей сути эти техно-
логии подразделяются на три основных этапа 
(рис. 1), среди которых: локализация разлива, 
его ликвидация и различные пост ликвидаци-
онные мероприятия.  

 
Рис. 1. Принципиальная технологическая схема локализации и сбора разливов опасных грузов  

на железнодорожном транспорте

Для локализации опасного груза традици-
онно применяют [1, 7] обваловку и герметиза-
ции котла поврежденной цистерны. На данном 
этапе главной задачей является минимизация 
площади загрязнения. Основная цель этапа ли-
квидации разлива – предотвращение дальней-
шей миграции опасного груза (как загрязняю-
щего вещества) в объектах окружающей сре-
ды [10, 12, 14]. Многообразие применяемых на 
данном этапе технологий обуславливают физи-
ко-химические свойства груза и факторы окру-
жающей среды. Анализ специализированной 
научно-технической литературы [1-8, 11-14] 
показывает, что в практике очистки различных 
поверхностей от разливов нефтепродуктов наи-
большее распространение получили техноло-
гии физического сбора, химической нейтрали-
зации и иммобилизации. При этом использова-

ние сорбентов или специальных поглотитель-
ных материалов для иммобилизации опасного 
груза является наиболее эффективным и про-
стым в организации. Постликвидационные ме-
роприятия традиционно включают био-
рекультивацию загрязненных почв, мероприя-
тия по защите грунтовых вод от вторичного 
загрязнения и утилизацию отходов этапов ло-
кализации или ликвидации разлива. 

Выбор технологии, применяемой на каждом 
этапе, обусловлен факторами, которые можно 
условно классифицировать по трем группам:  

- факторы окружающей среды,  
- факторы, характеризующие особенности 

локализации разлива 
- факторы, связанные с организацией ликви-

дационных мероприятий. 
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Анализ публикаций в отрасли [5-7, 10, 11, 
15] и соответствующих нормативных докумен-
тов [1, 14, 16] показывает, что представленные 
выше факторы проявляются на всех этапах ли-
квидации разлива рядом проблем организаци-
онного, технологического и экологического ха-
рактера. К примеру, аварийные эмиссии опас-
ных грузов на железнодорожном транспорте 
обладают слабо предсказуемым характером – 
от капельной течи поврежденной сливной ар-
матуры до залпового выброса из разрыва котла 
цистерны. Соответственно, объем возможного 
загрязнения объектов окружающей среды силь-
но дифференцирован во времени и пространст-
ве – от локальных утечек (около 10 кг/час) до 
масштабных аварийных разливов (от 30 т/час) 
[6, 7, 13, 14, 16]. В зоне аварийного разлива 
часто наблюдается конфликт интересов между 
стремлением защиты окружающей среды и не-
обходимостью скорейшего восстановления гру-
зового сообщения. Следует дополнительно от-
метить труднодоступность мест локализации 
разлива на железнодорожных перегонах, а ино-
гда полное отсутствие транспортного сообще-
ния, альтернативного поврежденному железно-
дорожному полотну. Довольно часты ситуа-
ции [13, 16], при которых доставка специаль-
ной техники и материалов для ликвидации 
разлива опасного груза физически невозможна.  

Все факторы, перечисленные выше, оказы-
вают непосредственное влияние на выбор и 
реализацию соответствующей технологии ло-
кализации или ликвидации. В условиях дефи-
цита времени и множества сценариев развития 
аварийной ситуации решить данную организа-
ционную задачу оперативно не представляется 
возможным. Более того, существующие техно-
логии и регламенты проведения ликвидацион-
ных мероприятий показывают свою оператив-
ную недееспособность и отстроченную эффек-
тивность. Таким образом, на практике локали-
зация и ликвидация аварийных разливов 
опасных грузов осуществляется частично или 
не проводится совсем. 

Обобщая сказанное выше можно прийти к 
следующему выводу: традиционные техноло-
гии локализации и ликвидации разливов опас-
ных грузов на железнодорожном транспорте не 
обладают универсальностью, необходимой для 
оперативной и эффективной защиты окружаю-
щей среды. Следовательно, необходимо разра-
ботать новый подход, который даже в сложных 
условиях обеспечит простоту, универсальность 
и эффективность организации ликвидационных 
мероприятий. 

Принципы превентивного накопления  
материалов для локализации и сбора  

разливов нефтепродуктов  
на железнодорожном транспорте 

Для наземной транспортной сети характер-
ны исключительные особенности, которые обу-
словливают не только процессы возникновения 
и развития аварийного разлива опасного груза, 
но и требования к технологиям его локализации 
и ликвидации. Строение железнодорожного 
полотна, его близость к водным объектам, на-
личие системы для отвода ливневых вод – все 
это влияет на распространение (физическую 
миграцию) залповой эмиссии опасного груза в 
объекты окружающей среды. Таким образом, 
своевременная и эффективная локализации 
эмиссии является ключевым вопросом в прове-
дении мероприятий по ликвидации аварийного 
разлива целом. 

Известные исследования отмечают [8, 10, 
12-14], что время до начала проведения локали-
зации и сбора разлива опасных грузов на 
транспорте является доминирующим фактором, 
который обусловливает полезность и общую 
эффективность всего комплекса ликвидацион-
ных мероприятий. Степень загрязнения окру-
жающей среды напрямую зависит от времени 
контакта пролитых опасных грузов с объектами 
окружающей среды. Именно поэтому, главной 
задачей в проведении и организации мероприя-
тий по локализации и ликвидации загрязняю-
щих веществ на твердых поверхностях и почве 
при перевозке опасных грузов наземными ви-
дами является минимизация времени от начала 
эмиссии опасного груза до начала их непосред-
ственной локализации и сбора. Таким образом, 
традиционные технологии локализации и сбора 
разливов нефтепродуктов обосновано требуют 
принципиального изменения в контексте фак-
тора времени. Новой основой технологий лик-
видации разливов опасных грузов является дос-
тупность материалов и технических средств 
локализации и сбора разливов в любое время и 
в любом месте. Данный принцип позволит раз-
решить целый ряд организационных задач, а 
самое главное – обеспечить материальное 
снабжение всех этапов проведения ликвидаци-
онных мероприятий.  

Аварийная эмиссия опасных грузов (нефте-
продуктов в частности) из котла цистерны, а 
так же их последующая локализация и ликви-
дация характеризуются несколькими матери-
альными потоками, представленными на рис. 2.
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Рис. 2. Материальные потоки процессов локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов  

на железнодорожном транспорте

Традиционно [1, 2, 4, 6, 7] вагон-цистерна 
воспринимается исключительно в качестве ис-
точника возможной эмиссии опасного груза в 
окружающую среду (материальный поток А на 
рис. 2). Для локализации и ликвидации данной 
эмиссии необходимо извне доставить специ-
альную технику и соответствующие ликвида-
ционные материалы (материальный поток В на 
рис. 2). Далее, процессы нейтрализации или 
иммобилизации (сорбции нефтепродуктов в 
частности) преобразуют данные ликвидацион-
ные материалы (материальный поток С на 
рис. 2). Отработанные и насыщенные ликвида-
ционные материалы накапливаются в зоне ло-
кализации разлива (материальный поток D на 
рис. 2), а после – собираются в специальные 
емкости (материальный поток F на рис. 2) и 
отправляются на утилизацию.  

С другой стороны, вагон-цистерна обладает 
рядом характеристик, необходимых для реали-
зации принципов превентивного накопления 
материалов для ликвидации разливов. Среди 
них наиболее значимая – цистерна всегда непо-
средственно находится в зоне возникновения и 
локализации разлива. Эта особенность может 
быть использована для обеспечения постоянно-
го или оперативного доступа к ликвидацион-
ным материалам (сорбентам нефтепродуктов в 
частности) непосредственно в зоне образования 
эмиссии опасного груза. Таким образом, вагон-
цистерна может стать местом для предвари-
тельного накопления ликвидационных мате-
риалов, которые в случае необходимости мож-
но использовать по целевому назначению (ма-
териальный поток В* на рис. 2). Дополнительно 
следует отметить, что вагон-цистерна может 
быть использована для накопления насыщен-
ных ликвидационных материалов (материаль-
ный поток F* на рис. 2).  

Анализ материальных потоков, представ-
ленных на рис. 2, показывает, что наиболее 
перспективными являются технологии с пре-
вентивным накоплением материалов ликвида-
ции непосредственно в месте образования воз-
можной эмиссии. Разработка технических ре-
шений, обеспечивающих реализацию данного 
вида технологий, позволит разрешить пробле-
мы, широко описанные в первом разделе ста-
тьи. 

Технология локализации и сбора разливов  
нефтепродуктов 

Для достижения целей и задач, поставлен-
ных в статье, разработана технология локали-
зации и сбора разливов нефтепродуктов на же-
лезнодорожном транспорте, которая включает 
следующие технологические этапы: 

а) предварительное накопление ликвидаци-
онных материалов, сорбентов нефтепродуктов 
в частности; 

б) превентивное размещение накопленных 
сорбентов на вагоне-цистерне для перевозки 
опасных грузов в специальных устройствах; 

в) целевое использование накопленных сор-
бентов в случае возникновения технологиче-
ского или аварийного разлива опасного груза; 

г) транспортировка насыщенных сорбентов 
на утилизацию в специальных устройствах не-
поврежденных вагонов. 

Реализация данной технологической схемы 
позволяет не только получить оперативный 
доступ к ликвидационным материалам в зоне 
образования и локализации разлива, но и в зна-
чительной мере экономить время на организа-
цию закупки (приобретения) и доставки данных 
материалов. Как отмечалось выше, эффектив-
ный выбор сорбента является сложной органи-
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зационной задачей, трудно реализуемой в опе-
ративных условиях проведения ликвидацион-
ных мероприятий. Представленная технологи-
ческая схема позволяет разрешить данную про-
блему заблаговременно: выбор, приобретение и 
накопление сорбентов нефтепродуктов проис-
ходит задолго до возникновения разлива. 

В рамках технологии предлагается накапли-
вать сорбенты нефтепродуктов в виде гибких 
сорбционных патронов. Конструктивно (рис. 3) 
они подобны примитивным сорбционным бонам, 
которые широко применяют для сбора разливов 
нефтепродуктов с водной поверхности. 

 
Рис. 3. Конструкция сорбционного патрона: 

1 – мешок из металлической или полимерной сетки;  
2 – сорбент; 3 – внутренний стержень; 4 – зажим  

для фиксации мешка; 5 – манипуляционные кольца 

Применение сорбционных патронов, пред-
ставленных на рис. 3 позволяет решить ряд за-
дач, которые предъявляются к технологиям по 
локализации и сбору разливов опасных грузов 
на железнодорожном транспорте. Среди них 
наиболее важные: 

- конструкция сорбционного патрона под-
держивает сорбцию опасного груза с поверхно-
сти грунта или из его слоя; 

- гибкая структура позволяет использовать 
сорбционные патроны в качестве переносных 
барьеров для распространения растекания 
опасного груза по поверхности земли; 

- группу сорбционных патронов можно ис-
пользовать в качестве фильтрационной плати-
ны, что обеспечит локализацию разлива без 
применения землеройной техники; 

- сорбент, ограниченный мешком, находится 
в мобильном состоянии, что значительно уп-
рощает процесс его сбора после насыщения; 

- целевое применения сорбционных патро-
нов не предполагает применение специальных 
подъемно-транспортных машин. 

- конструкция сорбционного патрона позво-
ляет применять любые сыпучие или волокни-
стые материалы, которые демонстрируют сорб-
ционные свойства по отношению к опасному 
грузу и нефтепродуктам в частности. 

В качестве сорбентов для накопления мож-
но использовать промышленные образцы сор-
бентов, природные материалы или отходы раз-
личных производств. Последние рекомендуют-
ся нами для превентивного накопления. Это 
решение обусловлено не только экологически-
ми и экономическими факторами, значимость 
которых в рамках поставленной задачи очевид-
на. К большинству промышленных высокоэф-
фективных сорбентов нефтепродуктов выдви-
гаются значительные требования [7, 10, 18] по 
условиям хранения и транспортировке, изоля-
ция от насыщения гигроскопической влагой в 
частности. С технологической точки зрения 
применение сорбентов на основе отходов явля-
ется более рациональным. В работах [9, 17] от-
мечается, что требования по применению, хра-
нению и транспортировке сорбентов на основе 
промышленных отходов или их композиций в 
большей степени соответствуют фактическим 
условиям перевозок на железнодорожном 
транспорте. Следовательно, данный выбор оп-
равдан с технологической и экономической то-
чек зрения. 

Реализация предложенной технологической 
схемы с использованием сорбционных патро-
нов для превентивного накопления сорбентов 
нефтепродуктов представлена на рис. 4. 

В случае разгерметизации котла цистерны 
по различным причинам образуется источник 
течи опасного груза (материальный поток А на 
рис. 4). Далее средствами малой механизации 
из сорбционных патронов, изъятых из группы 
неповрежденных вагонов, формируют барьеры 
или фильтрационные платины (материальный 
поток В на рис. 4). Основная задача, реализуе-
мая этим этапом технологии – оперативная ло-
кализация разлива опасного груза и предот-
вращение его дальнейшей миграции в водоемы, 
системы отвода ливневых вод и др. На сле-
дующем этапе дополнительные сорбционные 
патроны  (6 на рис. 4) погружают в слой проли-
того опасного груза для его иммобилизации. На 
заключительном этапе, после проведения всех 
работ по локализации и ликвидации разлива, 
насыщенные опасным грузом сорбционные па-
троны средствами малой механизации упако-
вываются (материальный поток С на рис. 4) в 
устройства для транспортировки, установлен-
ные на группе неповрежденных вагонов. Таким 
образом, сорбенты нефтепродуктов в составе 
сорбционных патронов обладают двойственной 
операционной мобильностью. С одной сторо-
ны, доступность ликвидационных материалов 
разрешает проблему их закупки и доставки в 
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зону локализации разлива. С другой стороны, 
предложенная схема упрощает сбор и доставку 
отработанных сорбентов к местам их утилиза-
ции.  

Специалисты в области [7, 10, 14, 16] отме-
чают, что возможность возгорания груза явля-
ется наиболее существенным фактором в пла-
нировании и организации ликвидационных ме-
роприятий. В подобных условиях применяются 
средства пожаротушения (наиболее часто – во-
ду), которые распыляются (материальный по-

ток D на рис. 4) в зону образования и локализа-
ции разлива опасного груза. Таким образом, 
средства пожаротушения могут сформировать 
интенсивный сток особо загрязненных вод (ма-
териальный поток F на рис. 4). Барьеры и 
фильтрационные плотины, выполненные из 
сорбционных патронов, потенциально способ-
ны не только локализовать эти стоки, но и час-
тично очистить воды на цели пожаротушения 
от загрязнения опасным грузом, нефтепродук-
тами в частности. 

 
Рис. 4. Принципиальная схема локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов на железнодорожном 

транспорте с использованием сорбционных патронов: 
1 – неповрежденные цистерны в составе поезда, 2 – поврежденная цистерна, источник эмиссии нефтепродуктов  

в окружающую среду, 3 – зона локализации разлива нефтепродуктов, 4 – сорбционные патроны,  
установленные на вагон-цистернах, 5 – барьер или фильтрующая плотина, составленная из группы  

сорбционных патронов, 6 – зона иммобилизации пролитых нефтепродуктов,  
СММ – средства малой механизации, СПТ – средства пожаротушения

Реализация технологической схемы, пред-
ставленной на рис. 4, способна обеспечить эф-
фективную защиту окружающей среды от нега-
тивного воздействия, вызванного залповой 
эмиссией опасных грузов. Предложенные ме-
роприятия упрощают процедуру организации 
всех этапов проведения ликвидационных меро-
приятий, обеспечивают оперативный доступ к 
сорбентам в зоне возникновения и локализации 
разлива опасного груза. 

Технико-экономический анализ предложенной 
технологии 

Для обоснования целесообразности и эф-
фективности реализации предложенной техно-
логии была проведена технико-экономическая 
оценка некоторых показателей. Представлен-
ный ниже анализ учитывал как особенности 
конструкции сорбционного патрона и устрой-
ства для его транспортировки, так и выбор со-
ответствующего сорбента. За основу расчетов 
принят сорбционный патрон, параметры кото-

рого представлены в табл. 1. Результаты срав-
нения представлены в табл. 2. 

Таблица  1  

Основные параметры сорбционного патрона и 
устройства для его транспортировки 

Наименование параметра Принятое 
значение* 

Полезный объем сорбционного пат-
рона, м3  

0,62 
1,24 

Вес сорбционного патрона  
(нетто), т 

0,032 
0,064 

Вес устройства для транспортиров-
ки сорбционного патрона, т 

0,31 
0,62 

Кол-во патронов в снаряжении од-
ного вагона-цистерны 2 

*значение знаменателя в перерасчете  
на один вагон-цистерну 
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Таблица  2  

Технико-экономическое сравнение вариантов наполнения сорбционного патрона* 

Сорбент для превентивного накопления Q R W 

Вес сорбционного патрона (брутто), т 0,11 0,13 0,14 

Расчетный вес сорбента в сорбционном патроне, т 
0,075 
0,15 

0,10 
0,2 

0,11 
0,22 

Расчетная поглотительная способность**, т/т 5,8 2,4 1,2 

Расчетная способность сорбционного патрона к поглощению опа-
сного груза, т 

0,44 
0,88 

0,24 
0,48 

0,13 
0,26 

Себестоимость сорбента, грн/т 10.000,00 1980,00 530,00 

Капитальные затраты на наполнение одного сорбционного патро-
на, грн/т 

750,0 
1500,0 

160,1 
320,2 

58,3 
116,6 

Капитальные затраты на изготовление одного сорбционного пат-
рона и устройства для его транспортировки, грн 10.310,00 

Удельные капитальные затраты на ликвидацию разлива опасного 
груза, грн/т груза 1704,54 667,08 448,46 

Количество сорбционных патронов, необходимых для ликвидации 
разлива одного вагона-цистерны (30 т) 

68 
34 

126 
63 

230 
115 

Удельные капитальные затраты на организацию ликвидации од-
ного вагона-цистерны опасного груза (30 т), грн/т 24.119,33 43.462,00 79.101,63 

Увеличение нагрузки на ось цистерны при установке сорбционно-
го патрона и транспортного устройства, т/ось 0,21 0,24 0,24 

Максимальная нагрузка на ось цистерны при транспортировке 
насыщенного сорбционного патрона на утилизацию, т/ось 0,43 0,34 0,29 

* значение знаменателя в перерасчете на один вагон-цистерну 
**из расчета на поглощение дизельного топлива марки Л 

 

Как отмечалось выше, выбор сорбента для 
ликвидации разлива нефтепродуктов – одна из 
наиболее сложных задач, обеспечивающая эф-
фективность ликвидационных мероприятий в 
целом. В рамках технико-экономического ана-
лиза сравнивалось три варианта сорбента для 
превентивного накопления в теле сорбционного 
патрона. Среди них: активированный уголь 
марки БАУ ГОСТ 6217-74 (Q, табл. 2), сорбент 
на основе опалых листьев (R, табл. 2) и опилки 
лиственных пород деревьев (W, табл. 2) в каче-
стве субститута сорбенту. Для соответствую-
щих расчетов приняты известные показатели 
сорбционное емкости представленных сорбен-
тов [4, 7, 9].  

Данные, представленные в табл. 2, показы-
вают, что минимальные капитальные вложения 
характерны для наполнения одного сорбцион-
ного патрона опилками лиственных пород де-
ревьев. Это вызвано значительной дешевизной 
данного сорбента в сравнении с другими вари-
антами. С другой стороны, использование опи-

лок в качестве сорбента нефтепродуктов явля-
ется неэффективным с организационной точки 
зрения. В соответствии с технологический схе-
мой, представленной на рис. 4, для организации 
всех этапов ликвидационных мероприятий 
сорбционные патроны изымаются из транс-
портных устройств группы неповрежденных 
вагонов. Расчеты показывают (табл. 2), что для 
ликвидации разлива 30 т дизельного топлива 
марки Л необходимо 115 неповрежденных ва-
гонов с сорбционными патронами, наполнен-
ными опилками. Учитывая среднестатистиче-
скую длину грузового поезда, реализация пред-
ложенной технологии данным образом невоз-
можна. Применение альтернативных наполни-
телей сорбционных патронов (активированный 
уголь, сорбента на основе опалых листьев) ха-
рактеризуется меньшим количеством необхо-
димых неповрежденных вагонов – 63 и 34 со-
ответственно.  

Следует отметить, что предлагаемая техно-
логия предусматривает полное переоснащение 
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вагонов-цистерн – установку специальных уст-
ройств транспортировки и сорбционных патро-
нов, заполненных сорбентом. Следовательно, в 
оценке удельных капитальных затрат на ликви-
дацию разлива одной тонны опасного груза не-
обходимо дополнительно учитывать капиталь-
ные затраты на производство и установку спе-
циального оборудования на вагон-цистерну. 
Результаты, приведенные в табл. 2, показывают 
наибольшую экономическую эффективность 
применения сорбционных патронов, заполнен-
ных активированных углем, невзирая на мак-
симальную рыночную стоимость данного сор-
бента среди всех прочих. 

Немаловажным аспектом технико-экономи-
ческого анализа предлагаемой технологии яв-
ляется оценка влияния предлагаемых устройств 
на технические и эксплуатационные показатели 
вагона. Предварительно установлено, что уст-
ройство для транспортировки сорбционного 
патрона, установленное на раме стандартной 
четырехосной цистерны для перевозки светлых 
нефтепродуктов, не превышает габариты, нор-
мируемы для вагонов данного типа. В данном 
контексте, наиболее значимым является увели-
чение общей нагрузки на одну ось цистерны. 
Расчеты, представленные в табл. 2, показыва-
ют, что средняя нагрузка на одну ось вагона-
цистерны не превышает 250 кг. Данное значе-
ние не является критичным и соответствует 
нормам запаса прочности вагона. В условиях 
перевозки насыщенного сорбционного патрона 
на утилизацию данная нагрузка может возрас-
ти. Для варианта Q (табл. 2) загрузка на одну 
ось приближается к максимально допустимому 
значению и составляет более 400 кг на одну ось 
цистерны. Варианты наполнения сорбционных 
патронов опилками и опавшими листьями ха-
рактеризуются меньшим значением макси-
мальной нагрузки на ось (290 и 340 кг/ось соот-
ветственно). 

Выводы 

Проблемы оперативного выбора, закупки и 
доставки ликвидационных материалов обу-
славливают неэффективность традиционных 
технологических схем локализации и ликвида-
ции разливов опасных грузов на железнодо-
рожном транспорте. Решение задач материаль-
ного обеспечения всех этапов проведения лик-
видационных мероприятий по факту возникно-
вения эмиссии опасного груза демонстрирует 
свою отстроченную эффективность и не реали-
зуется в реальных условиях. 

Эффективность мероприятий по защите ок-
ружающей среды от последствий аварийного 
разлива опасного груза напрямую зависит от 
времени начала контакта пролитых опасных 
грузов с объектами окружающей среды до их 
иммобилизации на поверхности поглотитель-
ных материалов.  

Новые технологии должны основываться на 
принципе постоянной доступности материалов 
и технических средств для локализации и сбора 
разливов опасных грузов в любое время и в 
любом месте. В контексте сказанного, наиболее 
перспективными являются технологии, позво-
ляющие превентивно накапливать ликвидаци-
онные материалы непосредственно в месте об-
разования возможного разлива опасного груза и 
обеспечивающие оперативный доступ к этим 
материалам. Реализация данных принципов по-
зволяет разрешить ряд технологических, эко-
номических и экологических проблем, связан-
ных с подготовкой и проведением мероприятий 
по локализации и ликвидации разливов опас-
ных грузов на железнодорожном транспорте. 
Разработка новых конструктивных и техноло-
гических решений по транспортировке, хране-
нию и использованию сорбентов для поглоще-
ния опасных грузов в объектах окружающей 
среды позволит свести к минимуму время кон-
такта опасного груза, как загрязняющего веще-
ства, с объектами окружающей среды. 

Разработана принципиально новая техноло-
гическая схема локализации и ликвидации раз-
ливов нефтепродуктов на железнодорожном 
транспорте, а так же технические средства, 
обеспечивающие ее реализацию. Данная техно-
логия позволяет накапливать сорбенты нефте-
продуктов непосредственно на вагонах-
цистернах для их перевозки, что обеспечивает 
прямой доступ к ликвидационным материалам 
в случае разгерметизации котла цистерны и 
возникновения аварийной эмиссии опасного 
груза в окружающую среду. 

Проведенный технико-экономический ана-
лиз показывает, что предложенная технология 
обладает рядом преимуществ в сравнении с 
традиционными подходами к локализации и 
ликвидации экологических последствий разли-
вов нефтепродуктов на железнодорожном 
транспорте. Среди них: 

– организационная и эксплуатационная про-
стота технологии;  

– минимизация времени подготовки для на-
чала локализации разлива и сбора пролитого 
опасного груза; 
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– возможность эффективной реализации ли-
квидационных мероприятий в сложных услови-
ях; 

– возможность применения сорбентов неф-
тепродуктов различной природы и морфологии; 

– учет всего жизненного цикла сорбента 
нефтепродуктов: от накопления до утилизации; 

– низкие организационные и капитальные 
затраты на проведение ликвидаицонных меро-
приятий 

Среди недостатков предложенной техноло-
гии, требующих дополнительного изучения и 
доработки, следует выделить: 

– значительные капитальные и эксплуатаци-
онные затраты на создание системы превентив-
ного накопления сорбентов нефтепродуктов в 
рамках железнодорожного грузового сообще-
ния; 

– доминирующее влияние человеческого 
фактора в организации и проведении ликвида-
ционных мероприятий с использование сорб-
ционных патронов. 

Обобщая материалы, изложенные в статье, 
можно утверждать, что технология локализа-
ции и ликвидации разливов опасных грузов на 
железнодорожном транспорте с превентивным 
накоплением ликвидационных материалов в 
местах образования разлива является эффек-
тивной, технически реализуемой и экономиче-
ски конкурентоспособной. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКВІДАЦІЇ РОЗЛИВІВ НАФТОПРОДУКТІВ  
З ПРЕВЕНТИВНИМ НАКОПИЧЕННЯМ СОРБЕНТІВ У ЗОНІ 
ВИНИКНЕННЯ ТА ЛОКАЛІЗАЦІЇ РОЗЛИВУ 

Вступ: Одним з аспектів стійкого розвитку залізничного транспорту є впровадження заходів щодо попе-
редження та ліквідації аварійних розливів небезпечних вантажів. Найбільшу небезпеку мають аварії при 
транспортуванні нафтопродуктів, які супроводжуються значним забрудненням усіх об’єктів довкілля. Ви-
вчення та розробка технологій локалізації та ліквідації подібних аварій є важливим завданням екологічної 
безпеки, актуальним з урахуванням сучасних умов розвитку залізничного транспорту. Мета роботи: збіль-
шення ефективності традиційних методів ліквідації розливів нафтопродуктів та розробка нових технологій, 
що адаптовані до умов залізниць України. Методи: Для досягнення поставленої мети використовуються 
методи аналізу матеріальних потоків, які характерні для місць виникнення та локалізації розливів нафтопро-
дуктів на залізничному транспорті. Результати: Аналіз традиційних технологічних схем локалізації та лік-
відації розливів нафтопродуктів доводить, що своєчасна доставка сорбентів нафтопродуктів та спеціальної 
техніки в зону локалізації розливу є найбільш складним завданням. Загальну ефективність виконання лікві-
даційних заходів визначає час від початку контакту небезпечного вантажу з об’єктами навколишнього сере-
довища до їхнього поглинання на поверхні сорбентів. Розроблено технологічну схему ліквідації розливу 
нафтопродуктів, яка забезпечує постійний та оперативний доступ до сорбентів нафтопродуктів у зоні лока-
лізації розливу. Запропоновано конструкції обладнання, яке забезпечує транспортування сорбентів у вигляді 
сорбційних бонів безпосередньо на цистерні для перевезення нафтопродуктів. Висновки: превентивне на-
копичення сорбентів нафтопроудктів в зоні локалізації розливу забезпечує організаційну та експлуатаційну 
простоту усіх етапів ліквідаційних заходів. Техніко-економічні розрахунки доводять, що запропонована те-
хнологія є ефективною, економічно конкурентноздатною та придатна для технічної реалізації.  

Ключові слова: нафтопродукти, розлив, емісія, локалізація, ліквідація, сорбент, цистерна, накопичення, 
залізничний транспорт, екологічна безпека 
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TECHNOLOGY FOR THE OIL SPILLS CLEAN-UP WHICH PROVIDES 
PRELIMINARY ACCUMULATION OF SORBENTS INTO THE AREA  
OF EMERGENCE AND LOCALIZATION OIL SPILLS 

Introduction: The implementation of measures for the prevention and spill of dangerous goods is an important 
aspect of sustainable development of railway transport. oil spills accident are the most dangerous. They are 
accompanied by significant pollution of all environmental objects. Studying and development of oil localization and 
clean-up technologies of such accidents is an important problem of environmental protection to modern conditions 
of railway transport development. The purpose: to improve the effectiveness of traditional methods of oil spill 
elimination and the development of new clean-up technologies adapted to the real conditions of the railway transport 
of Ukraine. Methods: To achieve the research purposes was  used analysis of material flows, typical for places 
emergence and localization of the oil spill on the railways. Results: Analysis of standard technological scheme for 
the oil spills eliminations has shown that the most difficult task of  effective clean-up surfaces is the timely delivery 
of oil sorbents and special equipment to the area spill containment. The general effectiveness of the elimination 
activities specifies the time from the beginning contact of dangerous goods with  environmental objects to  the 
absorption it into the structure of sorbent . Us was developed the technological scheme of oil spill elimination. This 
scheme provide a permanent and fast access to the sorbents into the oil spill localization area. It was proposed to 
device that allows you to transport the sorbent into sorption  booms directly on the tank for transportation of 
petroleum products. Conclusions: Preventative accumulation of sorbents to the oil spill elimination into the 
localization area provides the organizational and operational simplicity of all stages of clean-up technology. 
Technical and economic assessment shows that the proposed technology is effective, technologically feasible and 
economically competitive. 

Keywords: oil, petroleum, spill, emission, localization, elimination, clean-up, sorbent, rail tank, accumulation, 
railway transport, environmental protection 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ЗМЕНШЕННЯ НАДХОДЖЕННЯ ПИЛУ  
В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ ПРИ СПІКАННІ СИПУЧИХ 
МАТЕРІАЛІВ 

У даній роботі проведений аналіз процесів грудкування аглошихти та механізму злипання сипучих мате-
ріалів. Був розроблений лабораторний стенд для визначення сили адгезії на розрив сипучого матеріалу та 
проведене дослідження запиленості аглогазів, які викидались в атмосферне повітря при спіканні аглошихти. 
Було виявлено зменшення концентрації пилу в результаті обробки аглошихти розчинами ПАР і встановлені 
їх оптимальні витрати. 

Ключові слова: аглошихта, поверхнево-активні речовини, адгезія, запиленість 

Одним із потужних джерел забруднення ат-
мосферного повітря пилом в індустріальних 
регіонах України є виробництво агломерату на 
металургійних підприємствах [1]. Виконані чи-
слені дослідження, в тому числі і авторами цієї 
роботи, показали, що надходження пилу в агло-
гази відбувається в основному, в процесі спі-
кання аглошихти на стрічках аглофабрик [2, 3, 
4]. 

Дослідження динаміки надходження пилу в 
аглогази впродовж стрічки спікання показує, 
що інтенсивність виносу пилу із аглошихти в 
значній мірі залежить від ступеню її грудку-
вання в барабанах-грудковачах [5]. Наявність 
неогрудкованих дрібних фракцій аглошихти 
викликає інтенсивний їх винос із шару аглоши-
хти на початку аглострічки та погіршення про-
цесів спікання в її кінці, що супроводжується 
збільшенням аеродинамічного опору шару аг-
ломерату та підвищеним виносом пилу. Змен-
шити надходження пилу в аглогази та покра-
щити технологічні показники агломераційних 
процесів можливо на основі підвищення якості 
грудкування аглошихти перед її спіканням. 

Аналіз процесів грудкування аглошихти по-
казує, що в його основі знаходяться механізми 
агрегації окремих частинок шихти, за якими в 
техніці оцінки стану сипучих матеріалів закрі-
пився термін «злипання» [6]. Механізм злипан-
ня сипучих матеріалів досить складний. На 
ступінь злипання, в першу чергу, впливає воло-
гість сипучих матеріалів. Вкриті плівкою води 
окремі частки сипучого матеріалу в більшій 
мірі утворюють агрегати, злипаються, чим не-
достатньо вологі. Абсолютно сухі сипучі мате-
ріали взагалі не агрегуються. З метою інтенси-
фікації процесів грудкування аглошихти її во-
логість за допомогою зрошення доводять при-
близно до 8...10 %.  

Як показала практика грудкування обробле-
ної водою аглошихти в «барабанах-грудкува-
чах», значна доля дрібних фракцій матеріалу 
шихти не приймає участі в грудкуванні, надхо-
дить на стрічку спікання агломашин, звідки в 
вигляді пилу поступає в аглогази. Це обумов-
лено як недостатньою рівномірністю зволо-
ження матеріалу аглошихти водою, так і недо-
ліками, які знаходяться в самому механізмі фі-
зико-хімічних процесів, що протікають при за-
стосуванні води для зволоження сипучих 
матеріалів та їх грудкування. 

В основі злипання зволожених сипучих ма-
теріалів знаходяться процеси адгезії. Підвищи-
ти якість злипання (в нашому випадку грудку-
вання) сипучих матеріалів можна шляхом зме-
ншення роботи адгезії. Для зменшення роботи 
адгезії при обробці сипучих матеріалів рідиною 
нами запропоновано застосовувати водні роз-
чини поверхнево-активних речовин (ПАР). За-
стосування ПАР для зменшення роботи адгезії 
в процесах грудкування аглошихти засновано 
на наступних їх фізико-хімічних властивостях: 
зниження поверхневого натягу їх розчинів на 
межі розподілу фаз та зменшення крайового 
куту змочення твердих поверхонь цими розчи-
нами. 

Робота адгезії тим більша, чим є більшим 
поверхневий натяг вихідних компонентів. З ін-
шого боку, робота адгезії залежить від крайово-
го кута змочування відповідного твердого тіла 
рідиною. В цілому робота адгезії записується 
рівнянням [7]: 

 р.г (1 cos )aW = σ ⋅ + θ , (1) 

де р.гσ  – поверхневий натяг рідини на межі рі-
дина–газ, Дж/м2,  

θ  – крайовий кут змочування рідиною по-
верхні твердого тіла, град. 
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Теоретично визначити роботу адгезії підчас 
досить складно. Це, по-перше, викликано наяв-
ністю шорсткості поверхневого шару твердої 
фази та її полідисперсністю, по-друге, дисперс-
на тверда фаза підчас складається із різномані-
тних матеріалів, для кожного із яких крайовий 
кут змочування буде різним. На наш погляд, 
роботу адгезії і адгезійну міцність можливо ви-
значити при безпосередньому розриві (руйну-
ванні) відповідного з’єднання. На можливість 
визначення роботи адгезії непрямими методами 
вказується в ряді наукових робіт [6, 8].  

З метою визначення роботи адгезії нами 
розроблений лабораторний стенд, на якому ро-
бота адгезії оцінювалась на основі визначення 
роботи, яка витрачалась на розрив зліпленого 
сипучого матеріалу. При розробці лабораторно-
го стенду нами використані ідеї, які покладені в 
основу при створенні приладу Є.І. Андріанова 
[9], в якому зусилля розриву зліпленого пилу 
фіксувалось за допомогою ступеню розтягу-
вання каліброваної пружини. Цей метод має 
декілька недоліків. По-перше, визначення мо-
дуля пружності при калібровці пружин в широ-
кому діапазоні зусиль їх розтягування викликає 
деякі складності. По-друге, прилад на основі 
використання пружин має недостатню точність, 
для чого авторами розробки пропонується ви-
користання декількох каліброваних пружин з 
різними модулями пружності. Для визначення 
зусиль розриву зліпленого матеріалу нами за-
пропоновано використання електронних ваг з 
точністю вимірів 0,1 г. Схема лабораторного 
стенду наведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Лабораторний стенд для визначення роботи 
адгезії: 1 – нерухомий стакан, 2 – рухомий стакан, 3 – 
електронні ваги, 4 – канат, 5 – демфіруюча пружина, 6 – 
центруючий шків, 7 – шків намотування канату, 8, 9 – 

стійки, А-А – лінія контакту стаканів. 
Принцип визначення роботи адгезії на лабо-

раторному стенді наступний. Основна частина 
стенду – це нерухомий стакан 1 і рухомий ста-
кан 2. Внутрішній діаметр кожного становив 25 

мм, а висота 30 мм. Нерухомий стакан мав дно, 
рухомий стакан являв собою циліндр. Нерухо-
мий і рухомий стакани складались в одно ціле 
так, що вісі їх співпадали, з цією метою на не-
рухомому стакані знаходились центрувальні 
виступи. Контакт матеріалу стаканів був міні-
мальний, для чого на рухомому стакані в місті 
контакту іззовні циліндру була знята фаска. 

В складені стакани засипався оброблений 
відповідною рідиною сипучий матеріал. Зверху 
на матеріал розміщався вантаж, який створював 
стиснення із зусиллям 75 г/см2. Матеріал під 
вантажем витримувався протягом 5 хв., після 
чого вантаж видалявся. 

Стакани із стиснутим матеріалом розміщу-
валися на електронні ваги 3, які дозволяли ви-
значити вагу розміщених на них предметів з 
точністю до 0,1 г. За допомогою канату 4 через 
шківи 6 і 7 здійснювалось повільне підіймання 
верхнього стакану до моменту розриву нижньо-
го і верхнього стаканів. За допомогою електро-
нних ваг визначалася сила (Н), затрачена на 
розривання сипучого матеріалу:  

 p 0( )F m m q= − , (2) 

де pm  – показання електронних ваг в момент 
розриву матеріалу, г;  

0m  – вага верхнього стакану із «відірваним» 
матеріалом, г. 

Визначалась сила роботи адгезії: 

 a
FF
S

= , (3) 

де S – площа розриву сипучого матеріалу по 
поперечному перетину «А–А», м2. 

Слід відзначити, що для зручності вимірів 
нами після встановлення стаканів на електронні 
ваги їх показання «обнулялися» і фіксація зна-
чень mp і m0 здійснювалась по показникам 
«втрати» ваги матеріалу під час його підійман-
ня. Швидкість підіймання верхнього стакану за 
допомого канату складала 1 мм/с. Для змен-
шення впливу можливих динамічних значень 
швидкості на канаті 4 встановлювалась демфі-
руюча пружина 5. 

Маса сипучого матеріалу в стакані станови-
ла 25 г. Висота шару сипучого матеріалу в вер-
хньому стакані після стиснення становила  
10 мм.  

Відбір проб аглошихти для дослідження 
здійснювався безпосередньо зі штабелю рудно-
го двору аглоцеху ВАТ «АрселорМіттал Кри-
вий Ріг». Розрахунковий склад штабелю, згідно 
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даним аглодоменної лабораторії даного підпри-
ємства, наведений в табл. 1. 

Таблиця  1  

Розрахунковий склад штабелю аглошихти 

№ 
пор. 

Вид сиро-
вини 

Вологість 
компонентів 
сировини, % 

Витрати комп. 
аглошихти, 

кг/т 
1 аглоруда 4,7 114,14 
2 концентрат 8,93 351,93 
3 шлам 17,8 85,32 
4 відсів 4,96 226,55 

5 пил ко-
лошн. 11,3 26,15 

6 окалина 2,5 56,02 
7 ОТС 15,0 14,20 
8 Mn-шлак 10,5 7,59 
9 вапно 0 18,77 

10 шлак ста-
лепл. 3,4 29,26 

11 вапн. пил 0 5,54 
12 вапняк 2,1 40,19 
13 торф 25,0 11,30 
14 паливо 6,5 28,17 

 
Для дослідження роботи адгезії при обробці 

сипучих матеріалів розчинами ПАР нами вико-
ристовувався піноутворювач ТЕАС. Концент-
рація цієї ПАР в розчинах для обробки стано-
вила 0,02; 0,05; 0,06; 0,08; 0,1 та 0,15 %, що від-
повідало питомим витратам ПАР 20; 50; 60; 80; 
100 та 150 г/т, загальна вологість шихти скла-
дала 10 %. Визначення сили адгезії для кожної 
із вибраних концентрацій ПАР в розчинах здій-
снювалось не менше 10 раз. Розбіжність між 
отриманими даними зусиль розриву при кожній 
концентрації складала не більше 3...5 %. 

Отримані нами результати вимірювання си-
ли адгезії наведено на рис. 2. 
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Рис. 2. Залежність сили адгезії від витрат ПАР 

Як видно із рис. 2, найменші значення сил 
адгезії спостерігаються при обробці аглошихти 
розчинами ПАР з питомими витратами 70...80 
г/т, що є передумовою вважати ці витрати ПАР 

як оптимальні з точки зору інтенсифікації про-
цесів грудкування аглошихти в барабанах-
грудкувачах аглофабрик.  

Виконані нами дослідження грудкування 
аглошихти на лабораторному стенді ВАТ «Ар-
селорМіттал Кривий Ріг» показали наявність 
впливу питомих витрат ПАР на процеси груд-
кування аглошихти та інтенсивність надхо-
дження пилу із аглогазами при її спіканні [2]. 
Причому, оптимальний з точки зору процесів 
агломерації гранулометричний склад фракцій 
огрудкованої аглошихти спостерігався при зна-
ченнях питомих витрат ПАР близьких до зна-
чень, які відповідають одержаним при наших 
дослідженнях найменшим силам адгезії. 

Як вказувалось вище, однією із важливих 
проблем в прцесах агломерації є інтенсивний 
винос пилу із аглогазами в навколишнє середо-
вище. Виконаними дослідженнями запилення 
аглогазів, які видалялись від лабораторного 
стенду при спіканні обробленої розчинами ПАР 
аглошихти, встановлено, що інтенсивність ви-
кидів пилу в атмосферу в значній мірі залежить 
від питомих витрат ПАР. 

На рис. 3 наведена залежність концентрації 
пилу в аглогазах, які видаляються від лабора-
торного стенду, від питомих витрат ПАР на об-
робку аглошихти. 
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Рис. 3. Розподіл запиленості аглогазів при обробці 

аглошихти ПАР 

Як видно із рис. 3, застосування розчинів 
ПАР для обробки аглошихти забезпечує змен-
шення запиленості аглогазів більш як в 3 рази. 
Причому, найменші значення запиленості спо-
стерігаються при витратах ПАР – 60...70 г/т, 
що, в основному, співпадає з отриманими да-
ними по дослідженню сил адгезії. 

Таким чином, виконані нами дослідження 
сил адгезії в оброблених рідиною дисперсних 
матеріалах та їх зіставлення з даними стендо-
вих досліджень із грудкування та процесів спі-
кання показали, що запропонований нами ме-
тод дослідження сил адгезії дозволяє встанов-
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лювати оптимальні параметри обробки сипучих 
матеріалів розчинами ПАР з метою зменшення 
запиленості аглогазів, які викидаються в атмо-
сферне повітря, що забезпечує покращення 
екологічної ситуації в промисловому регіоні. 
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А. Г. ШИШАЦКИЙ, Ю. В. ПИЦЫК  

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ УМЕНЬШЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ПЫЛИ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ПРИ СПЕКАНИИ СЫПУЧИХ 
МАТЕРИАЛОВ 

В этой работе проведен анализ процессов окомкования аглошихты и механизма слипания сыпучих мате-
риалов. Был разработан лабораторный стенд для определения силы адгезии на разрыв сыпучего материала и 
проведено исследование запыленности аглогазов, выбрасываемых в атмосферный воздух при спекании аг-
лошихты. Было выявлено уменьшение концентрации пыли в результате обработки аглошихты растворами 
ПАВ и установлены их оптимальные расходы. 

Ключевые слова: аглошихта, поверхностно-активные вещества, адгезия, запыленность 

A. G. SHISHACKIY, J. V. PICYK  

THE RESEARCH OF METHODS FOR DECREASING INGRESS OF DUST 
INTO ATMOSPHERIC AIR DURING BULK MATERIAL SINTERING  

The analysis of aggloburden balling process and procedure of bulk materials adhesion was performed in this ar-
ticle. The laboratory bench for definition of adhesive force of bulk material breaking was developed and the research 
of suspended materials concentration of sintering gas throwing into atmospheric air during aggloburden sintering 
was performed. The decreasing of dust concentration as a result of aggloburden treatment with solutions of surfac-
tant species was disclosed and its optimal consumption was determined. 

Keywords: aggloburden, surfactant species, adherence, suspended materials concentration 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА МЕХАНІЧНІ 
ВЛАСТИВОСТІ ШАРУВАТИХ МЕТАЛЕВИХ КОМПОЗИЦІЙ 

У роботі проведено аналіз існуючих способів отримання шаруватих металевих композицій. Показано, 
що більшість представлених способів направлена на виробництво промислових виробів-заготовок. 
Застосування шаруватих металевих композицій повинно бути технічно та економічно обґрунтовано, 
оскільки їх отримання ускладнює виробничий (ремонтний) процес. Тому серед представлених способів були 
виділені ті, що найбільш прийнятні для ремонтного виробництва залізниці та наведені механічні властивості 
шаруватих матеріалів. 

Ключові слова: шаруваті матеріали, механічні властивості, ремонтне виробництво, відновлення деталей 

Вступ. Постановка проблеми. На думку 
багатьох спеціалістів можливості більшості 
конструкційних матеріалів на даний час вичер-
пані, що вимагає пошуків нових матеріалів або 
комбінації відомих для отримання нових влас-
тивостей. Одним із напрямків розвитку даного 
питання є застосування композиційних матері-
алів. У свою чергу, шаруваті металеві матеріа-
ли є різновидом композиційних матеріалів, які 
складаються з двох або більше шарів підібра-
них таким чином, щоб властивості одержуваної 
композиції перевершували якісь (задані) влас-
тивості окремих складових її компонентів. Ша-
руваті металеві композиції можуть володіти 
підвищеною корозійною стійкістю, зносостій-
кістю, мати підвищений опір ударним наванта-
женням, демпфуючі якості, різну теплопровід-
ність, високу міцність, в’язкість, пластичність, 
та інше. Тобто загальною перевагою шаруватих 
металевих композицій є поєднання у виробі рі-
зноманітних, інколи несумісних властивостей. 
Загальнопромисловий спектр застосування ша-
руватих матеріалів у світі вельми широкий: ко-
смічна техніка, авіація, суднобудування, хіміч-
не виробництво, будівництво, військова техніка 
та інше. Як правило, шаруваті вироби мають 
меншу вагу, вартість, але при цьому володіють 
більшими експлуатаційними можливостями у 
порівнянні з моношаровими при тих же геоме-
тричних параметрах та умовах експлуатації. 
Найбільш поширене використання шаруватих 
матеріалів – це забезпечення корозійної стійко-
сті або підвищення питомої міцності всього ви-
робу. Причому міцнісні властивості шаруватого 
матеріалу можуть бути кращі, ніж міцність од-
ношарового з одним компонентом, що входить 
у шарувату структуру цього матеріалу. Дося-
гають поставленої мети застосуванням шарува-
тих матеріалів чергуванням шарів з високим 

модулем пружності та міцністю з шарами 
більш пластичними. Іноді, по аналогії з іншими 
композиційними матеріалами, більш м’які ша-
ри називають матрицею [1].  

В літературі існує багато досліджень, 
пов’язаних з композиційними матеріалами, і 
зокрема, шаруватими [1-9]. Однак ці дослі-
дження носять в основному загально дослідни-
цький характер або стосуються виробництва 
виробів, наприклад шаруватих листів-заготівок. 
Тому необхідність проведення комплексних 
досліджень для визначення можливості засто-
сування зазначеної технології для потреб ремо-
нтного виробництва залізниць є задачею актуа-
льною. 

Мета роботи. Дана робота є частиною робіт 
з комплексного дослідження та обґрунтування 
використання багатошарових металевих компо-
зитів для ремонту рухомого складу. Також не-
обхідним є проведення аналізу способів отри-
мання шаруватих композитів. Складовою час-
тиною досліджень є визначення механічних 
властивостей шаруватих матеріалів. 

Виклад основного матеріалу. Оскільки в 
наукових колах є розбіжності щодо поняття 
шаруватих металевих композиційних матеріа-
лів, то коротко зупинимось на даному питанні. 
В науковій літературі часто можна зустріти ви-
значення композиту, як сполуку двох або біль-
ше різних за хімічним складом різнорідних ма-
теріалів з чіткою межею між ними. Крім того, 
композит повинен мати властивості не прита-
манні кожному окремому компоненту [1]. Про-
ти такого визначення заперечень у літератур-
них джерелах не знайдено, однак при цьому на 
території Радянського Союзу деякі науковці 
біметалеві та плаковані матеріали до компози-
ційних матеріалів не відносили [2], а автор [3] 
виділяє плаковані матеріали в особливу групу 
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шаруватих металів. Проте, на нашу думку, це 
питання можна вважати дещо умовним. По-
перше, і біметалеві, і плаковані матеріали мож-
на віднести до композиційних матеріалів, оскі-
льки обумовлені й прийняті в світі визначення 
ними виконуються. По-друге, на даний час ви-
значення шаруватості також можна розширити. 
Вказані особливості при визначенні поняття 
шаруватості більш притаманні композитам на 
основі полімерів та волокнистих матеріалів. 
Власне кажучи, можна припустити, що вказане 
визначення і було поширено на металеві шару-
ваті композиції від волокнистих. Дійсно, наяв-
ність волокон (вусів) передбачає значне зміц-
нення матеріалу (покриття), але ці волокна 
утримуються у пластичній матриці. При такій 
будові необхідно мати розмежування між воло-
кнами та основою (матрицею). Дещо подібне 
можна уявити при дисперсійній будові матеріа-
лу, що також відносять до композиційного. При 
цьому виді композиційного матеріалу у порів-
няно м’якій, пластичній основі (матриці) рівно-
мірно або нерівномірно по товщині розташову-
ють тверді, високоміцні частки. При дисперсій-
ному зміцненні деталей також необхідно розме-
жування між міцними частками та пластичною 
матрицею, хоча ці частинки повинні бути щіль-
но охоплені матрицею, як і волокна.  

Тепер розглянемо інший різновид компози-
ційних матеріалів – це покриття з шаруватою 
структурою. При цьому складно погодитись з 
тим, що шари повинні бути обов’язково відо-
кремлені між собою. Розглянемо це коротко. 
Якщо шари отримані шляхом послідовного на-
несення різнорідних матеріалів, наприклад, при 
наплавленні шару міді на сталеву основу; на-
пиленні дротів або порошків на основу, що від-
різняється за хімічним складом; електролітич-
ному осадженні хрому, нікелю, міді та ін. на 
сталеву основу, то буде чітко виражена шару-
вата структура. Однак, на нашу думку, слід та-
кож вважати шаруватими покриття, які отри-
мані і з одного матеріалу, але мають різну 
структуру по товщині. Наприклад, при наплав-
ленні, напиленні та гальванічних методах нане-
сення покриттів шари можуть мати різну мік-
роструктуру, а головне властивості. Навіть ста-
леву загартовану деталь вважають такою, що 
має шарувату структуру, хоча матеріал деталі 
незмінний. Головним фактором, що спонукає 
до таких висновків – це явище синергічності 
шаруватого покриття (матеріалу) з певними 
співвідношеннями та властивостями шарів, хо-
ча при цьому виконаного з одного матеріалу. 
Таким чином, надалі домовимось і такі покрит-

тя називати шаруватими (побудованими «по 
вертикалі») композитами на відміну від широко 
відомих дисперсних та волокнистих.  

Отримують шаруваті матеріали різними 
способами. За кордоном в промислових умовах 
поширені основні чотири види одержання ша-
руватих виробів: з'єднання пластин прокаткою, 
пресування біметалевих профілів, зварювання 
вибухом і пайка твердим припоєм [4]. 

В роботі Астрова Е. І. [3] значно розширена 
кількість методів отримання багатошарової 
структури у порівнянні з закордонними авто-
рами, в якій до вказаних вище методів додані 
ще: створення накладних покриттів шляхом їх 
склеювання, припаювання але по зовнішньому 
периметру або механічного скріплення; елект-
рохімічне нанесення одних металів на інші в 
процесі електролізу; термодифузійні методи; 
створення гарячого покриття; наплавлення та 
металізація розпиленням металу на основний 
метал, сплав або готовий виріб; металокераміч-
ні методи; конденсаційні методи; хімічне по-
криття; лиття; зварювання, комбіновані методи 
та інші.  

Перераховані вище методи Астров Е. І. кла-
сифікує за фізико-хімічними процесами одер-
жання нероз'ємних з'єднань металів (плакова-
них) [3]: 

– зчеплення (схоплювання) при взаємодії 
твердих металів з розплавленими; 

– зчеплення твердих металів між собою при 
їх сумісному пластичному деформуванні; 

– зчеплення в результаті дифузійних проце-
сів спікання. 

З'єднання металевих пластин прокаткою [4] 
засноване на дії високого тиску від валків по-
єднаного з високою температурою нагріву па-
кета. Попередня температура нагріву пакета 
відповідає температурі деформації матеріалів в 
плакованому пакеті. Для захисту внутрішньої 
частини від впливу атмосфери, перед прокат-
кою пакет проварюється по периметру. Рівно-
мірний високий тиск прокатного стану разом з 
високою температурою нагріву пакета дозволяє 
здійснити з’єднання і отримати композиційний 
матеріал з міцним металургійним зв’язком його 
компонентів. Після прокатки кромки обрізають, 
проводять очищення і при необхідності термо-
обробку пакету [4].  

Композиції з можливими поєднаннями ос-
новного та плакуючого металу різноманітні, 
при цьому товщина зовнішніх шарів коливаєть-
ся в межах 3…20 % від загальної товщини ша-
руватого матеріалу й залежить від області за-
стосування. Основні параметри процесу – тиск 

61



та температура залежать від властивостей вихі-
дних матеріалів та необхідної кінцевої товщини 
пакету [3].  

Пресування біметалічного профілю най-
більш ефективний для одержання суцільного 
дроту, прутків і плоских чотирикутних профі-
лів. Основним механізмом з'єднання є дифузій-
не з'єднання під тиском, в процесі якого чисті 
металеві поверхні тісно стикаються один з од-
ним [4]. 

Зварювання вибухом або з'єднання вибухом 
– дозволяє швидко та відносно економічно 
з'єднувати різнорідні метали. Перевагами дано-
го методу є висока якість зварного з'єднання 
листів, висока швидкість, універсальність, зда-
тність здійснювати з’єднання різнорідних ме-
талів при неможливості отримання іншими ме-
тодами. Зварювання вибухом доцільно застосо-
вувати для плакування трубопроводів, з'єднан-
ня труб з листами, плакування поверхонь зносу 
деталей двигунів та обладнання для ядерних 
реакторів і хімічних процесів [4].  

Процес з'єднання вибухом в основному включає 
формування високошвидкісної ударної хвилі, що 
видаляє поверхневий шар кожного із з'єднуваних 
металів, а одержувані чисті поверхні під впливом 
тиску вибуху утворюють міцне металургійне з'єд-
нання. Таким чином цей процес задовольняє основ-
ним умовам з'єднання будь-яких двох металів: чис-
тота поверхонь та щільне з'єднання очищених по-
верхонь. Сполуки металів за допомогою даного ме-
тоду не обмежена відмінностями в точках плавлен-
ня або пластичністю з'єднуваних металів [4]. Дето-
націю викликають на одному кінці рухомої плити 
або листа металу; вибух змушує рухому пластину 
ударяти по нерухомій з динамічним тиском, набага-
то вищим, ніж межі текучості з'єднувальних мета-
лів. Необхідно створити умови, при яких в точці зі-
ткнення швидкість зближення металевих листів ме-
нше швидкості поширення звуку в цих двох мета-
лах, тоді на нижній поверхні рухомої плити утво-
рюється ударна хвиля, яка очищує поверхні розді-
лу, після чого під дією тиску вибуху відбувається їх 
з'єднання [4]. Проблема полягає в тому, що біль-
шість вибухових речовин має швидкість детонації 7 
000-8 000 м/с, а швидкість звуку в з'єднувальних 
матеріалах складає приблизно 6 000 м/с, тому точку 
зіткнення розташовують під кутом, тим самим зме-
ншуючи швидкість зіткнення листів [4].Під впли-
вом значної пластичної деформації в точці удару 
відбувається розпилення та розплавлення металу, 
що призводить до тісного контакту і з'єднанню сві-
жеочищених металевих поверхонь. Значна кінетич-
на енергія рухомого листа притискує почергово 

шари, забезпечуючи їх з’єднання до тих пір, поки її 
вистачає на розпилення металу в точці удару [4].  

Пайка твердим припоєм полягає у викорис-
танні рідкої металевої фази, яка при затвердінні 
з'єднує дві пластини металу між собою. Пакет на-
грівають до температури вище за температуру 
плавлення припою та нижче за температуру пла-
влення листів, після чого пластини пакету прити-
скають. Виготовляють припій у вигляді фольги 
або дроту, застосовують з флюсом або без нього 
[4].  

При механічному скріпленні металевих ша-
рів застосовують заклепування, болтові інші 
з’єднання. Термодифузійні методи полягають в 
дифузії металів при підвищених температурах 
із зовнішнього середовища в поверхневі шари 
іншого металу або сплаву. Створення гарячого 
покриття виконують зануренням напівфабрика-
тів і готових виробів в розплавлені метали або 
солі. Металокерамічні методи засновані на спі-
канні та пресуванні або прокатці порошків з рі-
знорідних металів або порошків на підкладці з 
суцільного металу. Конденсаційні методи здій-
снюють випаровуванням металів у вакуумі та 
осадженням їх на поверхні, що покривається 
або обробкою металів в атмосферах, що містять 
газоподібні карбоніти або хлориди металів. Хі-
мічне покриття металів проводять в розчинах 
сполук, що містять метал, який наноситься на 
поверхню. Лиття, як метод, здійснюють зали-
ванням розплавленого металу в форму зі встав-
леними в неї твердими складовими з іншого 
металу або заливкою в форму двох металів, а 
також заливанням металу на рухомі стрічки; 
отримання біметалів на відцентрових установ-
ках розливання [3].  

Інша класифікація запропонована у роботі 
[5], згідно якій визначальними є умови проті-
кання процесів на межі шарів металів, що 
з’єднуються за їх станами у зоні контакту: тве-
рді шари, твердий з рідким, рідкі. Створення 
сполук металів у твердому стані передбачає 
вплив високого тиску.  

З’єднання металів з пластичним або без пла-
стичного деформування покладене в основі 
класифікації у роботі [6]. У групу з застосуван-
ням пластичного деформування входять: про-
катка, пресове зварювання, пресування. У гру-
пу з’єднання шарів металів без пластичного 
деформування – наплавлення, лиття, пайка, хі-
мічні методи, зварювання плавленням, нане-
сення покриттів газотермічними методами, 
електролітичні методи нанесення покриттів.  

Існують і інші класифікації, але вони більше 
стосуються з’єднуванню шарів металу зварю-
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ванням, наприклад, зварювання тиском (холод-
не зварювання), плавленням, тиском разом з 
плавленням. 

До названих вище додамо метод тертя  
з перемішуванням, який на даний час активно 
розвивають науковці Інституту Електрозварю-
вання ім. Є. Б. Патона. Даний метод відрізня-
ється від відомого зварювання тертям, хоча і 
має деякі спільні риси. Метод є перспективним, 
володіє широкими можливостями, хоча, як і 
будь-який інший, має свої недоліки. 

На нашу думку, зазначені вище класифікації 
та методи заслуговують уваги та детального 
розгляду, але наукові дослідження та практичне 
застосування розроблених технологій стосу-
ються виробництва шаруватих металевих виро-
бів у вигляді листів, труб, злитків і т.д., як 
конструкційних матеріалів-заготівок. Накопи-
чений досвід може бути використаний для ви-
готовлення нового рухомого складу. Напри-
клад, вельми перспективним буде використання 
шаруватих (достатньо біметалевих) листів для 
обшивки кузовів локомотивів або пасажирсь-
ких вагонів, де маловуглецева (відносно деше-
ва) сталь (основа) буде захищена корозійнос-
тійким шаром. Перспективність даного напря-
му очевидна і потребує лише економічного об-
ґрунтування використання тієї або іншої техно-
логії виготовлення шаруватих виробів. У той 
же час підкреслимо, що представлені способи 
отримання шаруватих виробів не можуть бути 
автоматично застосовані до ремонтного вироб-
ництва через економічну й технологічну недо-
цільність або неможливість. Доцільність вико-
ристання того або іншого методу визначається 
існуючою технологічною оснасткою на локо-
мотиво- та вагоноремонтних заводах і депо. На 
даний час, за нашими даними, на ремонтних 
підприємствах Укрзалізниці відновлення дета-
лей шаруватими покриттями доцільно проводи-
ти, застосовуючи наплавлення, газотермічні та 
електролітичні методи. В деяких випадках та-
кож доцільно долучати пайку, наприклад, для 
відновлення контактів електричних апаратів. 
Таким чином, немає необхідності детально 
аналізувати переваги та недоліки всіх існуючих 
способів, а можна коротко зупинитись на 
останніх. Розглянемо можливість використання 
зазначених технологій для відновлення дета-
лей. 

Шарувате наплавлення володіє широкими 
можливостями, переваги та недоліки даного ме-
тоду фактично співпадають з перерахованими 
вище і є відомими. Однак особливістю багато-
шарової структури наплавлених шарів є те, що 

найбільш поширені види наплавлення мають 
суттєве проплавлення основного металу, пере-
мішування хімічних елементів в наплавлених 
шарах. Вирішення зазначеної проблеми полягає 
у ретельному підборі наплавочних матеріалів, 
присадок та флюсу. У той же час шарувате на-
плавлення однозначно є перспективним спосо-
бом відновлення деталей. Тим більше, що цей 
метод вже зарекомендував себе, як позитивний, 
коли для покращення якості наплавлення вико-
ристовують підшари. 

Газотермічне напилення шаруватих покрит-
тів мають високі технологічні та експлуатаційні 
властивості напилених поверхонь. Особливо 
значному розширенню можливостей напилених 
поверхонь сприяє використання порошків. І хо-
ча структура газотермічного покриття сама по 
собі є шаруватою, даний метод дозволяє в ши-
роких межах змінювати властивості по товщині 
покриття в залежності від умов напилення та 
складових сумішей напилюваного матеріалу. 
Однак більшість напилених покриттів мають не-
долік – чутливість до розтягуючих напружень, 
що в деякій мірі обмежує можливості вказаного 
методу, особливо при знакозмінних наванта-
женнях. Також методи газотермічного напилен-
ня, особливо електродугова металізація та газо-
полум’яне напилення мають підвищену порис-
тість.  

Перспективним напрямком розвитку відно-
влення деталей багатошаровими покриттями є 
електролітичні методи. За допомогою «керова-
ної» мікрошаруватості при електролітичних 
методах можливо формувати покриття не тіль-
ки з високим рівнем функціональних властиво-
стей, але і стабілізувати останні на довгий час 
внаслідок їх термодинамічної стійкості. Отри-
мувати шаруваті електролітичні покриття мож-
на різними способами. Це може бути комбіна-
ція різних покриттів з різних електролітів, на-
приклад, залізо-нікель-хром, залізо-нікель-мідь, 
залізо-хром, залізо-цинк та ін. Можна отриму-
вати покриття однакового хімічного складу, але 
різне по структурі, використовуючи декілька 
електролітів. На наш погляд, доцільно отриму-
вати шаруваті електролітичні осади в одній га-
льванічній ванні, в одному електроліті, засто-
совуючи нестаціонарні режими.  

Імовірно, що не менші позитивні ефекти бу-
дуть також спостерігатись при електрооса-
дженні багатошарових біметалевих покриттів – 
композитів. При цьому формування шарів мо-
жливе із різних металів, а також із сплаву з різ-
ною концентрацією його компонентів в шарах. 
Мікро- і макрошари у таких композитах мо-
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жуть виконувати як «власне» функціональне 
призначення, так і давати ефект при своїй сумі-
сній роботі. В першому випадку їх функціями 
є: створювати перехідні шари, які покращують 
зчеплення і зменшують вплив залишкових на-
пружень; створювати теплозахисні бар’єри; за-
безпечувати високу антифрикційність та ін. В 
другому випадку шаруватий композит вміщує в 
собі давно відоме правило і дуже важливе яви-
ще – сумісна робота різнорідних матеріалів дає 
результат, який не може бути досягнутий при 
використанні окремо взятого матеріалу.  

Однією з головних проблем при створенні 
композиційних матеріалів є напруження, які 
впливають на адгезію та здатність матеріалу 
витримувати навантаження без руйнування [7]. 
Виникає необхідність розглянути деякі механі-
чні властивості шаруватих металевих матеріа-
лів. 

Результати досліджень для листів з комбі-
націями сталей Ст15 та Ст60 в різних послідов-
ностях та кількостях наведені в роботі [3]. При 
цьому у всіх шаруватих поєднаннях співвідно-
шення товщини компонентів (Ст15 та Ст60) 
було рівними. Перед проведенням досліджень 
механічних властивостей зразки піддавали од-
ній із термічних обробок: відпалу, гартуванню 
та відпуску. Механічні дослідження проводили 
на розтяг, удар та циклічну міцність [3].  

Статичне розтягування зразків 10×6×120 прово-
дили зі швидкістю деформації 20 мм/хв. Для ди-
намічного розтягування використовували маят-
никовий копер з розмірами зразка 10×10×60, 
при цьому зразки досліджували після нормалі-
зації. Дослідження на циклічну міцність прово-
дили по методу навантаження консольного зра-
зка. Методика проведення досліджень описана 
в роботі [3]. Твердість HB  однорідних зразків 
товщиною 10 мм із Ст15 і шаруватих із зовніш-
німи шарами із Ст15: після відпалу – до 100, пі-
сля нормалізації – 128, після гартування та від-
пуску – 160. Те ж саме, але для Ст60: 180 HB , 
212 HB , 450 HB . Зразки для випробувань на 
витривалість мали твердість біля 60 HRC . Ли-
стові зразки товщиною 1 мм Ст60 мали твер-
дість 240 HB  (нормалізація), 550 HB  (гарту-
вання та відпуск), 60 HRC  - для випробувань 
на витривалість. Результати досліджень наве-
дені у табл. 1, 2. Для зручності введемо деякі 
позначення комбінації шарів: одношарові (мо-
ношарові) зі сталі 15 – М15; одношарові зі сталі 
60 – М60; поєднання шарів сталей 15–60–15 
будемо позначати 1, а комбінацію 60–15–60 
цифрою 2. Перед позначенням комбінації (1 
або 2) будемо ставити кількість шарів в матері-
алі, наприклад, зразки тришарові зі сталей 15–
60–15 – позначаємо – 3.1 і т. д. 

Таблиця  1  

Механічні властивості шаруватої сталі товщиною 10 мм при статичному розтягуванні [3] 

Cтан зразків 
Відпалені Нормалізовані Загартовані 

Н
ом

ер
и 

 
зр
аз
кі
в 

Комбінація шарів  
та матеріал зразка 

σ в
  9

,8
·1

06  
н/
м2 
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мм

2 ) 

δ,
 %

 

ψ,
 %

 

σ в
  9
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2 ) 

σ 0
, 2

  9
,8

·1
06  
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г/
мм

2 ) 

δ,
 %

 

ψ,
 %

 

σ в
  9

,8
·1

06 

н/
м2 

(к
г/
мм

2 ) 

δ,
 %

 

ψ,
 %

 

М15 Одношарові зі сталі 15 37 34 64 40 25 31 62 50 22 55 

М60 Одношарові зі сталі 60 61 19 40 75 55 17 39 140 2,5 5 

3.1 Тришарові зі сталей 15–60–15  50,4 22,3 42,5 56,9 42,4 19,2 41,6 96,4 2,7 5,5 

5.1 П’ятишарові зі сталей  
15–60–15–60–15 49,6 21,8 41,9 58,5 38,8 20,4 42,3 96,7 2,5 5,8 

9.1 Дев’ятишарові зі сталей  
15–60–15–60–15–60–15–60–15 28,5 22,5 43,1 57,2 41 20,9 42,5 95,8 3,0 6,1 

3.2 Тришарові зі сталей 60–15–60 49,2 22,0 42,0 56,6 40,6 19,8 40,9 94,5 3,1 5,4 

5.2 П’ятишарові зі сталей  
60–15–60–15–60 50,1 21,4 43,5 56,5 39,4 21,0 42,1 97,0 2,8 5,2 

9.2 Дев’ятишарові зі сталей  
60–15–60–15–60–15–60–15–60 49,7 21,9 41,8 58,1 41,8 20,6 41,5 95,3 3,2 5,0 
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Таблиця  2  

Механічні властивості шаруватої сталі товщиною 10 мм при динамічному розтягуванні [3] 

Cтан зразків 
Відпалені Нормалізовані Загартовані 

Н
ом

ер
и 

 
зр
аз
кі
в 

Комбінація шарів  
та матеріал зразка σв  9,8·106 

н/м2 

(кг/мм2) 
δ, % 

σв  9,8·106 
н/м2 

(кг/мм2) 
δ, % 

σв  9,8·106 
н/м2 

(кг/мм2) 
δ, % ψ, 

% 

М15 Одношарові зі сталі 15 35,5 32 39,5 30 52 20 57 
М60 Одношарові зі сталі 60 64 18 75 17 145 3,0 5,0 
3.1 Тришарові зі сталей 15–60–15  49,5 21,3 56,2 20,6 97,3 3,4 5,6 

5.1 П’ятишарові зі сталей  
15–60–15–60–15 50,2 20,8 58,0 18,8 99,1 4,1 5,2 

9.1 Дев’ятишарові зі сталей  
15–60–15–60–15–60–15–60–15 48,8 21,6 57,6 19,3 98,6 3,9 6,0 

3.2 Тришарові зі сталей 60–15–60 51,3 21,3 55,8 21,2 99,5 3,5 5,8 

5.2 П’ятишарові зі сталей  
60–15–60–15–60 48,7 20,9 59,1 19,6 100,2 3,0 5,2 

9.2 Дев’ятишарові зі сталей  
60–15–60–15–60–15–60–15–60 51,5 21,0 57,4 20,4 97,9 3,3 5,0 

Як витікає з таблиць 1, 2 механічні власти-
вості шаруватих зразків – тимчасовий опір, від-
носне подовження та звуження при розтягненні 
займають проміжні значення між показниками 
однорідних матеріалів, а також значення вказа-

них показників близькі між собою при статич-
ному та динамічному навантаженнях.  

Для практичних задач важливими є резуль-
тати випробувань шаруватих матеріалів на удар 
(табл. 3). 

Таблиця  3  

Ударна в’язкість нa  зразків (надріз 1 мм) шаруватої сталі товщиною  

10 мм, 49,8 10⋅  дж/м2 (кгс/см2) [3] 

Cтан зразків Номери 
зразків 

Комбінація шарів та ма-
теріал зразка 

Місце надрізу 
зразка Відпалені Нормалізовані Загартовані 

М15 Одношарові зі сталі 15 Як у стандартно-
го зразка Менаже

Не зруйновані, 
кут загибу 90° 

Не зруйновані, кут 
загибу  
80-85° 

Не зруйновані, 
кут загибу 60° 

М60 Одношарові зі сталі 60 Те ж 8,5 7,0 1,2 

3.1 Тришарові зі сталей  
15–60–15  

Поверхня зовні-
шнього шару 
Торци шарів 

Не зруйновані, 
кут загибу  45-50°

10,2 

Не зруйновані, кут 
загибу  45-50° 

10,0 

12,5 
 

3,5 

5.1 П’ятишарові зі сталей 
15–60–15–60–15 

Поверхня зовні-
шнього шару 
Торци шарів 

Не зруйновані, 
кут загибу 45-50° 

10,1 

Не зруйновані, кут 
загибу 45-50° 

9,5 

11,0 
 

3,0 

9.1 
Дев’ятишарові зі сталей 
15–60–15–60–15–60–15– 

60–15 

Поверхня зовні-
шнього шару 
Торци шарів 

18,5 
 

9,5 

16,9 
 

9,3 

7,5 
 

4,0 

3.2 Тришарові зі сталей  
60–15–60 

Поверхня зовні-
шнього шару 
Торци шарів 

10,5 
 

9,8 

9,2 
 

9,1 

2,5 
 

3,2 

5.2 П’ятишарові зі сталей 
60–15–60–15–60 

Поверхня зовні-
шнього шару 
Торци шарів 

11,2 
 

9,5 

9,8 
 

8,9 

3,3 
 

3,5 

9.2 
Дев’ятишарові зі сталей 
60–15–60–15–60–15–60–

15–60 

Поверхня зовні-
шнього шару 
Торци шарів 

12,5 
 

10,2 

11,3 
 

9,0 

4,5 
 

3,8 
 

Згідно результатів табл. 3 найбільшу ударну 
в’язкість мають зразки з більш «м’якими» та 
товстими зовнішніми шарами (зразки 3.1 і 5.1, 
де зовнішні шари виконані зі Ст15 товщиною 
2,5 та 1,7 мм відповідно). При цьому вказані 

зразки, які пройшли термічну обробку – відпал 
або нормалізацію, не руйнувались подібно од-
ношаровим зі Ст15. Також видно (табл. 3), що 
ударна в’язкість зразків 9.1 нижче, ніж 3.1 і 5.1, 
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але вище за М60. Зниження нa  зразків М60 Ас-
тров Е.І. пояснює знаходженням дна надрізу на 
межі з більш твердим (крихким) шаром Ст60. 
Ударна в’язкість зразків 3.2–9.2 нижче ніж у 
розглянутих вище, але вище ніж у однорідних 
одношарових М60. Очевидно, що більші зна-
чення нa  зразків 3.2–9.2 у порівнянні з одно-
шаровими М60 пов’язані з наявністю більш 
в’язких шарів (Ст15). Цікавим фактом є те, що 
при торцевому ударі (надріз знаходиться також 
на торці) кількість та розташування шарів на 
ударну в’язкість не впливає.  

Не менш важливим є визначення міцності 
втоми (табл. 4, 5). 

Як бачимо (табл. 4, 5), шаруваті зразки з по-
верхневими шарами зі Ст15 витримують у 2–14 
разів більше циклів до повного руйнування у 
порівнянні з моношаровими з Ст15. Також вид-
но, що витривалість шаруватих зразків більше, 
ніж одношарових із Ст60. Дещо неочікуваним 
став результат, де зразки 9.2 мали витривалість 
навіть нижче ніж 3.2, хоча максимальне зна-
чення 1−σ  мають зразки 5.2. Можливо, це 
пов’язано з властивостями самих шарів компо-
зиції та співвідношенням їх товщин, при якому 

відбувається перерозподіл напружень. Фрид-
маном Я. Б. встановлено, що викривлення на-
пруженого стану біля межі розділу шарів під-
вищує межу плинності та схильність до крих-
кого руйнування менш міцного шару [8]. У той 
же час випробування на продавлювання за ме-
тодом Еріксена показали, що із збільшенням 
кількості шарів значення глибини продавлю-
вання також збільшуються, майже незалежно 
від порядку чергування шарів. Даний факт 
пов’язують з усередненням пластичних власти-
востей при тонких шарах за рахунок дифузії 
вуглецю на межах розділу шарів [3]. Аналогічні 
випробування на витривалість зразків товщи-
ною 1 мм показали дещо іншу картину: зразки з 
поверхневими шарами зі Ст60 (тришарові з тов-
щиною зовнішніх шарів 0,25 мм та п’ятишарові з 
товщиною 0,17 мм) мали у два рази більшу межу 
витривалості 6588 10⋅  Н/м2 (60 кг/мм2), ніж у од-
ношарових із Ст15 6294 10⋅  Н/м2 (30 кг/мм2) та 
майже у два рази ніж одношарові зі Ст60 

6345 10⋅  Н/м2 (35 кг/мм2) [3]. Тобто шаруваті зра-
зки за опором втоми перевищують однорідні 
(моношарові) їх складових, що є важливим та пе-
рспективним для використання.  

Таблиця  4  

Витривалість зразків шаруватої сталі товщиною 10 мм [3] 

Позначення 
зразків 

Верхня межа навантаження  
σв ,  9,8·106 н/м2 (кг/мм2) 

Кількість циклів  
до руйнування 

Характер  
руйнування 

М60 

46,4 

35,7 

33,8 

28,6 

279000 

663600 

1610000 

5·106 

У затиску 

»           » 

20 мм від переходу 

Без руйнування 

3.2 

53,8 

37,8 

33,7 

36,4 

8000 

140100 

5·106  

5·106 

40 мм від переходу 

Посередині 

Без руйнування 

»           » 

5.2 

50,9 

39,1 

42,0 

45,7 

48,6 

365200 

5·106 

5·106 

5·106 

5·106 

Біля переходу 

Без руйнування 

»           » 

»           » 

»           » 

9.2 

65,3 

48,9 

38,2 

28,6 

33,7 

8000 

9200 

1929000 

5·106 

5·106 

Біля переходу 

»           » 

»           »  

Без руйнування 

»           » 
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Таблиця  5  

Витривалість листових зразків шаруватої сталі товщиною 1 мм після гартування в мастилі  
та відпустки при температурі 473 К [3] 

Позначення 
зразків 

Комбінація шарів 
та матеріал зразка 

Верхня межа нава-
нтаження σв, 

 9,8·106 н/м2 (кг/мм2) 

Кількість 
циклів до 
руйнування 

Характер  
руйнування 

М15 Одношарові зі сталі 15 30 226 200 У місці затиску зразка 
М60 
М60 

Одношарові зі сталі 60 
Одношарові зі сталі 60 

35 
60 

107 

73 500 
Без руйнування 

У місці затиску зразка 

3.1 
Тришарові із зовнішніми  
шарами зі сталі 15 товщи-
ною 0,25 мм  

30 517 500 То же 

5.1 
П’ятишарові із зовнішніми 
шарами зі сталі 15 товщи-
ною 0,17 мм 

30 1 118 300 »           » 

9.1 
Дев’ятишарові зразки із зо-
внішніми шарами зі сталі 
15 товщиною 0,1 мм 

30 3 326 100 »           » 

3.2 
3.2 

Тришарові із зовнішніми 
шарами зі сталі 60 товщи-
ною 0,25 мм 

55 
60 

107 

107 
Без руйнування 

»           » 

5.2 
5.2 

П’ятишарові із зовнішніми 
шарами зі сталі 60 товщи-
ною 0,17 мм 

55 
60 

107 

107 
»           » 
»           » 

9.2 
9.2 
9.2 

Дев’ятишарові із зовнішні-
ми шарами зі сталі 60 тов-
щиною 0,1 мм 

45 
55 
60 

107 

1 516 000 
735 000 

»           » 
»           » 

У місці затиску зразків 
     

При ударних навантаженнях загартовані 
шаруваті зразки без надрізу товщиною 1 мм 
мали ударну в’язкість краще, ніж анало-гічні з 
моношарової Ст60, тришарові 3.1 не ламались, 
як і М15, а відпалені та нормалізовані не лама-
лись взагалі. Таким чином, застосування шару-
ватих матеріалів при ударних навантаженнях 
також є доцільним.  

Аналогічно до наведених вище були прове-
дені дослідження шаруватих покриттів, у тому 
числі наплавлених. Для цього було проведено 
наплавлення восьми шарів на довгий торець 
пластини зі сталі Ст3 розмірами 16×150×400 мм 
(рис. 1). Режим наплавлення дротом діаметром 
2,6 мм під флюсом АН-26: струм – 350...400 А, 
напруга 30...32 В, швидкість наплавлення –  
37 м/год.  

15
0

 
Рис. 1. Схема вирізки зразків для дослідження властивостей наплавленого металу:  

1 – зразки для дослідження структури і для вимірів твердості; 2 – зразки для дослідження зносостійкості;  
3 – зразки МІ-12 для випробувань на розтяг, витривалість та ударну в’язкість 

Були проведені дослідження механічних 
властивостей металу, наплавленого порошко-
вим дротом ПП-Нп-Г13Х13Н2МФ, дротом Св-
08Г2С, 14ГСТ та їх комбінації. В даній роботі 
наведена частина отриманих результатів. Ме-
ханічні властивості наплавленого металу дослі-
джували при температурі 20 ºС при випробу-
ванні на розтяг зразків типу МІ-12 ( 0 6d =  мм) 

по ГОСТ 6996-66. В результаті проведених до-
сліджень були отримані наступні результати: 

т 433σ =  МПа; в 667σ =  МПа; відносне подов-
ження – 18,5 %; відносне звуження –  
23 %. Для порівняння, механічні властивості 
якісної катаної вуглецевої сталі 20 за  
ГОСТ-1052: т 250σ =  МПа; в 410σ =  МПа; 

67



відносне подовження – 25 %; відносне звужен-
ня – 55 %. Таким чином, наплавлений метал по 
міцнісним властивостями перевершує сталь 20 і 
дещо поступається їй за пластичними власти-
востями. Найбільш вигідним з точки зору під-
вищення витривалості виявилося поєднання 
наплавлення Св-08Г2С (перші шари) з дротом 
ПП-Нп-Г13Х13Н2МФ (робочі шари).  

Для оцінки циклічної довговічності зразків, 
наплавлених без і з пластичним підшаром, мо-
жна використати рівняння Гудмена, яке за да-
ними [10] задовільно описує граничний стан 
пластичних матеріалів при асиметричному ци-
клічному навантаженні. 

Рівняння Гудмена для межі витривалості Rτ  
при асиметричному циклі для дотичних напру-
жень має вигляд: 

 1
в

1 s
R −

⎛ ⎞τ
τ = τ −⎜ ⎟τ⎝ ⎠

, (1) 

де sτ  - середнє значення залишкового дотично-
го напруження;  

1−τ  - межа витривалості для симетричного 
циклу;  

вτ  - межа міцності (тимчасовий опір). 
Якщо прийняти значення 1−τ  і вτ  для дано-

го матеріалу постійними величинами, то збіль-
шити межу витривалості Rτ  можна за рахунок 
зменшення залишкових дотичних напружень, 

sτ  наприклад, за рахунок наплавлення підшару. 
З урахуванням (1) запас втомної міцності по 

амплітудному напруженню визначаємо за фор-
мулою [11]: 

 
1(1 / )

a a

R s в
n

−

τ τ
= =
τ τ − τ τ

, (2) 

де aτ  і sτ  - розрахункові амплітудне та середнє 
значення залишкового дотичного напруження 
для зразка. 

Граничному стану відповідає значення 
1n = , тобто, чим ближче до 1 значення n , тим 

нижче запас втомної довговічності. Вихідні дані 
для розрахунків втомної довговічності та їх ре-
зультати наведені в табл. 6 і 7. 

Таблиця  6  

Запас втомної довговічності ( n ) при наплавленні з підшаром 

Матеріал sθ  ºС вσ , МПа вτ , МПа 1−τ , МПа aτ , МПа sτ , МПа n  
Зносостійкий шар 400 1250 722 361 125 329 0,637 
Підшар 110 313 181 90 17 60 0,28 
Основний метал 86 424 245 122 8 69 0,09 

Таблиця  7  

Запас втомної довговічності ( n ) при наплавленні без підшару 

Матеріал sθ  ºС вσ , МПа вτ , МПа 1−τ , МПа aτ , МПа sτ , МПа n  
Зносостійкий шар 440 1240 694 347 121 432 0,92 
Основний метал 120 422 246 121 20 100 0,27 

 

Порівняння даних, представлених в останніх 
колонках табл. 6 і 7, показує, що наплавлення 
пластичного підшару підвищує запас втомної 
довговічності в зовнішньому зносостійким шарі 
≈ на 35 % і ≈ в 3 рази - в основному матеріалі. 

 
Висновки. Використання шаруватих мате-

ріалів відкриває широкі можливості, зокрема, 
поєднуючи в шаруватому матеріалі різні за 
пластичністю та міцністю шари можна підви-
щувати механічні властивості: межу плинності, 
тимчасовий опір, ударну в’язкість, межу витри-
валості та ін. Причому найбільш значущим є 
властивості та товщина верхнього шару, у ме-
ншому ступені кількість шарів наплавлення. 

Нанесення шаруватих відновлювальних по-
криттів є також перспективним та доцільним 
напрямком розвитку відновлювальних техноло-

гій при ремонті зношених деталей рухомого 
складу. Встановлено, що використання шарува-
того наплавлення дозволяє частково компенсу-
вати дію термічного впливу та зменшити внут-
рішні напруження, тим самим збільшивши вто-
мну міцність у порівнянні з моношаровим на-
плавленням. Таке можливе при певному підборі 
матеріалів наплавлення. Також встановлено, 
що при певних комбінаціях наплавлених шарів 
збільшується ударна в’язкість у порівнянні з 
моношаровим наплавленням. Однак слід зазна-
чити, що найбільш впливає на вказані механіч-
ні властивості – основа деталі та поверхневий 
шар покриття.  
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ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА СЛОИСТЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИЙ 

В работе проведен анализ существующих способов получения слоистых металлических композиций. 
Показано, что большинство представленных способов направлено на производство промышленных изделий-
заготовок. Применение слоистых металлических композиций должно быть технически и экономически 
обосновано, поскольку их получение усложняет производственный (ремонтный) процесс. Поэтому среди 
представленных способов были выделены те, которые наиболее приемлемы для ремонтного производства 
железной дороги, а также приведены механические свойства слоистых материалов. 

Ключевые слова: слоистые материалы, механические свойства, ремонтное производство, восстановление 
деталей 

V. ARTEMCHUK, Y. MIKHAYLENKO, N. MUKHINA, O. SABLIN, R. GANICH  

RATIONALE FOR USE AND THE MECHANICAL PROPERTIES  
OF LAYERED METAL TRACKS 

In this paper we analyze existing methods for producing layered metal compositions. It is shown that the 
majority of the methods presented focus on the production of industrial products, billets. The use of layered metal 
compositions must be technically and economically justified, since they receive complicates the manufacturing 
(repair) process. Therefore, among the presented methods were identified, those which are most suitable for the 
production of railway maintenance, and shows the mechanical properties of layered materials. 

Keywords: layered materials, mechanical properties, the production of repair, restoration parts 
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УДК 656.3 

Б. Є. БОДНАР, М. І. КАПІЦА, Р. О. КОРЕНЮК (ДІІТ) 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ РЕМОНТУ 
РУХОМОГО СКЛАДУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ  

Виконаний аналіз існуючої системи ремонту рухомого складу промислових підприємств і запропоновано 
застосовувати структурні та функціональні моделі, які дозволяють створити ефективні комунікації в системі 
ремонту. 

Ключові слова: рухомий склад, система ремонту, технологічна підсистема, ремонтний підрозділ, ресурс, 
структурна модель, функціональна модель, цільова функція  

Ефективність управління складною вироб-
ничою системою залежить від якості моделей 
цієї системи, які використовуються на різних 
рівнях управління. Якісна модель забезпечує 
адекватний опис явищ, що відбуваються в сис-
темі, і одночасно є простим і доступним ін-
струментом опису керованої системи. Знижен-
ня ефективності управління на вітчизняних 
підприємствах в 90-і роки не в останню чергу 
пов'язане з порушенням комунікаційних проце-
сів між рівнями управління, що виник в резуль-

таті використання на цих рівнях різних моделей 
керованої системи. Аналіз моделей дає можли-
вість виявляти закономірності функціонування 
ремонтних підрозділів, а також закономірності 
формування і розвитку системи ремонту.  Під-
розділи по ремонту залізничного рухомого 
складу промислових підприємств є сукупністю 
підсистем [1], що виконують загальну цільову 
функцію - забезпечення перевізного процесу 
вагонами і локомотивами з відновленим ресур-
сом (рис. 1). 

 
Рис. 1. Підсистеми ремонтного підрозділу і їх функції 

У роботі [2] відзначається, що життєздатне 
підприємство має властивості, кожна з яких є 
цільовою функцією відповідної підсистеми. 
Технологічна підсистема повинна забезпечува-
ти стійкість підприємства: організаційна - від-
творення; управлінська - адаптивність; комуні-
каційна - обмін ресурсами. 

Основна частина основних і оборотних фо-
ндів ремонтного підрозділу зосереджена в тех-
нологічній підсистемі. Переважно в ній конце-
нтруються запаси і створюються резерви ремо-
нтних виробничих потужностей. У ній же фор-
мується потік готової продукції у вигляді рухо-
мого складу з відновленим ресурсом, і її функ-
ціонування забезпечують усі інші підсистеми 
ремонтного підрозділу. 

Якщо розглядати підсистеми ремонтного 
підрозділу з точки зору їх вкладеності одна в 
одну (рис. 2), то необхідно відмітити наступне. 
Технологічна підсистема є зовнішньою віднос-
но технічних об'єктів і внутрішньою відносно 
організаційної підсистеми. Спільний розгляд 
підсистем ремонтного підрозділу дозволяє зро-
бити аналіз і оцінку надійності його роботи з 
урахуванням складу і структури взаємозв'язків 
сусідніх елементів і підсистем. 

До аналізу змісту поняття «ремонтний під-
розділ» будемо застосовувати структурний і 
функціональний підходи. При структурному 
підході в ремонтному підрозділі виділені на-
ступні елементи (рис. 3): 

– знаряддя і засоби виробництва: 
– предмети праці; 
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– трудові ресурси; 
– інформаційні (нематеріальні активи) і фі-

нансові зв'язки. 
При структурному підході під «ремонтним 

підрозділом» будемо розуміти впорядковану 
сукупність елементів і частин підрозділу з ре-

монту рухомого складу промислового залізни-
чного транспорту що має керовані взаємозв'яз-
ки і функціонує з метою відновлення ресурсу 
рухомого складу відповідно до вимог перевіз-
ного процесу. 

 
Рис. 2. « Вкладена» модель ремонтного підрозділу 

 
Рис. 3. Структурна схема ремонтного підрозділу 
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Ця ремонтна система розглядається нами як 
поєднання різних елементів і зв'язків у просторі 
та часі з урахуванням організаційних чинників, 
що впливають на стабільність її функціонуван-
ня. З розвитком науково-технічного прогресу, 
зростанням матеріального виробництва, меха-
нізації, розширенням і поглибленням всіляких 
зв'язків між елементами виробництва, значна 
(суттєва) роль відводиться інформаційним і фі-
нансовим ресурсам системи. 

Просторове поєднання основних елементів 
знаходить своє відображення в різних схемах 
виконання ремонтних операцій, системах про-
ведення ремонтів залізничного рухомого скла-
ду, технологічних схемах взаємодії між ремон-
тними підсистемами, в різних варіантах і фор-
мах побудови виробничої структури ремонтно-
го підрозділу (склад дільниць, робочих місць та 
їх спеціалізація). 

Поєднання основних елементів організацій-
но - технологічної системи ремонту рухомого 
складу в часі знаходить своє відображення, пе-
редусім, в порядку переміщення вузлів і агрега-
тів між дільницями і відділеннями в процесі 
відновлення їх ресурсу (режим виконання ре-
монтних операцій і робіт); в порядку перемі-
щення робітників між окремими виробничими 

дільницями, робочими місцями, знаряддями і 
предметами праці, а також в межах календар-
ного часу (впродовж робочої зміни, доби і т. і.): 
в порядку використання знарядь праці в часі: в 
порядку надходження і обробки інформації для 
прийняття рішень. 

При функціональному підході, під ремонт-
ним підрозділом розуміється керована сукуп-
ність ремонтних операцій, об'єднаних в техно-
логічні процеси відновлення ресурсу локомо-
тивів інформаційними і фінансовими зв'язками, 
яка служить для ефективного просування пото-
ків запасних частин і ремонтних матеріалів з 
використанням комплексу матеріальних і тру-
дових ресурсів. 

Залежно від характеру участі в технологіч-
ному процесі виділена активна і пасивна скла-
дова цих ресурсів. До активних і пасивних ре-
сурсів відносяться ті частини коштів виробниц-
тва, які традиційно вважаються, відповідно до 
активної і пасивної складовими основних фон-
дів. Додатково до активних ресурсів віднесені 
трудові ресурси (рис. 4). 

Застосування різних моделей для опису сис-
теми ремонтів дозволяє зробити наступні ви-
сновки

:  
Рис. 4. Елементи і зв'язки системи ремонту 
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1. Систему ремонтів необхідно розглядати 
як сукупність комунікаційної, керуючої, органі-
заційної та технологічної підсистем, що забез-
печують виконання цільової функції - виконан-
ня заданого обсягу транспортної роботи на ос-
нові забезпечення працездатності рухомого 
складу. 

2. Застосування структурних і функціональ-
них моделей дозволяє створювати ефективні 
комунікації в системі ремонту. Наявність нала-
годжених комунікацій забезпечує реалізацію 
складних технологій в ремонті, що базуються 
на перерозподілі ресурсів між ремонтними опе-
раціями та процесами. 
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РЕМОНТА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

Выполнен анализ существующей системы ремонта подвижного состава промышленных предприятий и 
предложено применять структурные и функциональные модели, которые позволяют создать эффективные 
коммуникации в системе ремонта. 
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STRUCTURAL - FUNCTIONAL ANALYSIS OF ROLLING STOCK 
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The analysis of the existing system repair rolling stock industry and proposed to use structural and functional 
models that allow to create effective communication system repairs. 

Keywords: rolling stock, system repair, technological subsystem, repair unit, a resource block model, functional 
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Р. В. ВЕРНИГОРА, О. Ю. ПАПАХОВ, Н. О. ЛОГВІНОВА (ДІІТ) 

АНАЛІЗ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ З ПАРАЛЕЛЬНИМИ 
ХОДАМИ НАПРЯМКУ ЗНАМ’ЯНКА–ОДЕСА 

Вступ: Обґрунтування оптимізації перевізної роботи на напрямку Знам’янка–Одеса пов’язане з розподі-
лом процесу перевезень по паралельним ходам та впровадженням технологій енергозбереження. Аналіз ди-
наміки змін вантажопотоків та поїздопотоків на адресу портів Одеського регіону: Аналіз основних но-
менклатурних вантажів, які відправляються з портів Одеського регіону на експорт. Організація вагонопото-
ків у вантажні поїзда визначає рівень завантаження технічних засобів транспорту, розподіл сортувальної та 
маневрової роботи між станціями і пунктами відправлення. Організація пропуску вагонопотоків характери-
зується нерівномірним співвідношенням пробігу порожніх вагонів до загального вантажного руху. Аналіз 
густоти вагонопотоків. Аналіз залізничної інфраструктурі на напрямку з паралельним ходам Знам’ян-
ка–Одеса: Інфраструктура залізничного напрямку Знам’янка–Одеса дозволяє організовувати рух поїздів 
сумісно по ділянці Знам’янка–Помічна з подальшим розділенням на два паралельних напрямках: Помічна–
Колосівка–Одеса-Сортувальна та Помічна–Котовськ–Роздільна–Одеса-Застава-1. Проведений аналіз розмі-
рів руху пасажирських та вантажних поїздів по паралельним ходам напрямку за період з 2000 по 2011 роки. 
Висновок: Виявлена необхідність перерозподілу поїздопотоків з основного напрямку на допоміжний, що 
дозволить виділити резерв пропускної спроможності для організації руху швидкісних пасажирських поїздів 

Ключові слова: перевезення, пропускна спроможність, розміри руху поїздів 

Вступ 

Основними завданнями залізниці на напря-
мку Знам’янка–Одеса є своєчасне і якісне здій-
снення перевезень пасажирів, вантажів, ванта-
жобагажу та пошти, а також надання послуг з 
користування спорудами та пристроями для за-
безпечення потреб у перевезенні вантажів та 
пасажирів, організація та забезпечення руху по-
їздів за графіком при  безумовному забезпечен-
ні безпеки і здоров’я громадян, які користують-
ся послугами залізничного транспорту, охорони 
праці працівників та охорони навколишнього 
природного середовища від забруднення та ін-
ших шкідливих впливів, розвиток та розширен-
ня сфери транспортних послуг споживачам, без 
обмеження за ознаками форм власності та видів 
діяльності, забезпечення чіткої взаємодії всіх 
підрозділів та ланок, що беруть участь в переві-
зному процесі. 

Необхідність посилення пропускної спро-
можності дільниці Знам’янка–Помічна–Коло-
сівка–Одеса наведено в [10]. Техніко-еконо-
мічне обґрунтування оптимізації перевізної ро-
боти на напрямку Знам’янка–Одеса, пов’язане з 
розподілом процесу перевезень по паралельним 
ходам та впровадженням технологій енергозбе-
реження [5].  

В умовах економічного зростання країни 
найбільш актуальним є розвиток  пропускної та 
провізної спроможності залізничних ліній [6] з 
паралельними ходами з забезпеченням  реалі-
зації максимальної провізної спроможності  на-

прямку Знам’янка – Одеса при раціональному 
співвідношенні маси і швидкості вантажних по-
їздів в умовах швидкісного руху пасажирських 
поїздів. 

Залізничний напрямок Знам’янка–Одеса має 
два паралельних хода, мають різною інфра-
структурою: 

– Знам’янка–Помічна–Колосівка–Одеса; 
– Знам’янка–Помічна–Котовськ–Одеса. 

Аналіз динаміки змін вантажопотоків та  
поїздопотоків на адресу портів Одеського 

регіону 

Україна є державою, яка експортує свою 
продукцію через морські торгівельні порти. На 
експорт з портів відвантажується метал, зерно, 
вугілля, мінеральні та хімічні добрива, залізна 
руда та концентрат, який добувається та пере-
робляється в східному та центральному регіо-
нах України. 

В Одеському регіоні розташовані шість ста-
нцій, які працюють з морськими портами.  Діа-
грама основних номенклатурних вантажів, які 
відправляються з портів Одеського регіону, на-
ведено на рис. 1. 

Робота станцій з портами організована на 
основі єдиних Технологічних процесів роботи 
(ЕТП) порту і станції . 

Норма вивантаження на кожну добу встано-
влюється змінно-добовим планом, у випадку 
коли середньодобовий план завозу перевищує 
максимальну переробну спроможність, норма 
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вивантаження дорівнює середньодобовому 
плану завозу з дати його встановлення [9].  

 

 
Рис. 1. Діаграма експорту вантажів на адресу  
портів Одеського регіону за 2007-2011 роки 

Об’єми і структура перевезень на розрахун-
ковий період визначені, виходячи із планів роз-
витку портів, а також запланованого будівниц-
тва нових перевантажувальних комплексів до 
2015 року. Порти Одеського регіону спеціалі-
зуються на переробці основних генеральних 
вантажів: металу, вугілля, руди, зерна та хіміч-
них добрив, однак в ринкових умовах, могутні 
промислові підприємства для експорту ванта-
жів приймають порти, що мають глибини у 
причалів від 8 до 12 метрів, що дозволяє заван-
тажувати судна від 60 до 100 тис. тонн, які ма-
ють нижчу вартість фрахту перевезення у Ки-
тай та східну Азію. 

Порядок направлення і організації вагоно-
потоків є важливою технологічною задачею 
експлуатаційної роботи залізничного транспор-
ту [8]. Організація вагонопотоків у вантажні 
поїзда визначає рівень завантаження технічних 
засобів транспорту, розподіл сортувальної та 
маневрової роботи між станціями і пунктами 
відправлення, а також призначення вантажних 
поїздів [9]. З цією метою порядок направлення 
вагонопотоків і організація їх в вантажні поїзда 
орієнтується на: 

– зниження витрат залізниці, пов’язаних з 
підводом порожніх вагонів в пункти наванта-
ження, переробкою і простоями вагонів на ста-
нціях, виконання технічних і вантажних опера-
цій, пропуск поїздів по дільницям, утримання 
технічної інфраструктури та штату; 

– підвищення доходів за рахунок зниження 
штрафних виплат за несвоєчасну доставку ван-
тажів, не подачу порожніх вагонів та не збере-
жені перевезення.  

Організація пропуску вагонопотоків на на-
прямку Знам’янка–Одеса характеризується не-
рівномірним співвідношенням пробігу порож-
ніх вагонів до загального вантажного руху [11]. 
В непарному напрямку перевезення завантаже-
них вагонів складають 95 % проти 5 % порож-
ніх, в парному напрямку перевезення порожніх 
вагонів складає – 92…93 % проти 7…8 % зава-
нтажених вагонів. Дуже важливо визначити гу-
стоту вантажопотоків, необхідних для оцінки 
потужностей вагонопотоків, їх розподілення за 
напрямками слідування, а також визначення за-
ходів щодо задоволення попиту в перевезені 
вантажів. Густота вантажопотоків дозволяє ви-
значити якість використання вагонного парку 
по статичному та динамічному навантаженню. 
Співвідношення густоти вантажопотоку по ді-
лянкам напрямку Знам’янка–Одеса наведено на 
рис. 2, 3. 

 
Рис. 2. Густота руху вантажопотоку  

на 1 км/млн тонн, на адресу морських портів  
Одеського регіону для парного напрямку 

 
Рис. 3. Густота руху вантажопотоку  

на 1 км/млн. тонн, на адресу морських портів 
Одеського регіону для непарного напрямку  

Як видно з наведених на рис. 2 та 3 діаграм, 
найбільш відрізняється співвідношення пропу-
щеного вантажу в парному-непарному напрям-
ках на дільниці Помічна–Чорноморська в 3,12 
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рази, Колосівка–Помічна в 2,91 рази, Чорно-
морська–Колосівка в 2,81 рази.  

Аналіз залізничної інфраструктурі на на-
прямку 

 з паралельним ходам Знам’янка–Одеса 

Інфраструктура залізничного напрямку 
Знам’янка – Одеса дозволяє організовувати рух 
поїздів сумісно по ділянці Знам’янка–Помічна з 
подальшим розділенням на два паралельних 
напрямках: Помічна–Колосівка–Одеса-Сорту-
вальна та Помічна–Котовськ–Роздільна–Одеса-
Застава-1. 

Загальна довжина дільниці Знам’янка–
Помічна–Колосівка–Одеса-Сортувальна стано-
вить 385 км. Залізничні перевезення на ділянці 
Знам’янка – Помічна довжиною 136,1 км здійс-
нюються по двоколійній лінії з одноколійними 
ділянками, на ділянці Помічна–Колосівка по 
двоколійній лінії з одноколійними ділянками 
довжиною 142,7 км, на ділянці Колосівка–Оде-
са двоколійній лінії довжиною 106,2 км. 

Діаграма середньодобових розмірів руху па-
сажирських поїздів напрямку наведено на рис. 4. 

 
Рис. 4. Середньодобові розміри руху  
пасажирських поїздів на ділянках  

Знам’янка–Помічна–Колосівка–Одеса 

Аналізуючи динаміку зміни пасажирських 
поїздопотоків, робимо висновок про те, що з 
2000 по 2011 рік суттєво не змінилась динаміка 
пасажирських перевезень на дільниці Знам’ян-
ка–Помічна 15 пар (+2 пари до 2000–2002 ро-
ку), збільшилась кількість пар пасажирських 
поїздів на дільниці Помічна–Колосівка 17 пар 
(+9 пар до 2000 року), на дільниці Колосівка–
Одеса 17 пар (+5 пар до 2000 року).  

Середньодобову діаграму розмірів руху ван-
тажних поїздів непарного напрямку наведено 
на рис. 5. 

Аналізуючи динаміку по ділянках непарних 
вантажних поїздопотоків відзначаємо: 

– збільшення кількості пар пропущених по-
їздів на добу на дільниці Знам’янка–Помічна: 
41 пара в 2008 році проти 26 пари в 2000 році 
(+5 пар на добу); 

– збільшення кількості пар пропущених по-
їздів на добу на дільниці Помічна–Колосівка: 
39 пар в 2008 році проти 23 пар в 2000 році 
(+16 пар на добу); 

– збільшення кількості пар пропущених по-
їздів на добу на дільниці Колосівка–Одеса: 41 
пари в 2011 році проти 23 пар в 2000 році (+18 
пар на добу). 

 
Рис. 5. Середньодобові розміри руху непарних  

вантажних поїздів на ділянках  
Знам’янка–Помічна–Колосівка–Одеса 

Середньодобову діаграму розмірів руху ван-
тажних поїздів непарного напрямку наведено 
на рис. 6.  

 
Рис. 6. Середньодобові розміри руху парних  

вантажних поїздів на ділянках 
Знам’янка–Помічна–Колосівка–Одеса 

Аналізуючи динаміку по ділянках парних 
вантажних поїздопотоків на напрямку Знам’ян-
ка–Помічна–Колосівка–Одеса відзначаємо: 

– збільшення кількості пар пропущених по-
їздів на добу на дільниці Знам’янка–Помічна: 
14 пар в 2008 році проти 35 пар в 2000 році 
(+24 пара на добу); 

– збільшення кількості пар пропущених по-
їздів на добу на дільниці Помічна – Колосівка: 
40 пар в 2008 році проти 18 пар в 2000 році 
(+22 пари на добу); 

– збільшення кількості пар пропущених по-
їздів на добу на дільниці Колосівка–Одеса: 40 
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пар в 2011 році проти 19 пар в 2000 році (+21 
пара на добу). 

Загальна довжина дільниці Знам’янка–Помі-
чна–Котовськ–Одеса-Застава-1 становить  
459,3 км. Залізничні перевезення на ділянці  
Знам’янка–Помічна довжиною 136,1 км здійс-
нюються по двоколійній лінії з одноколійними 
ділянками, на ділянці Помічна–Котовськ по од-
ноколійній лінії з двоколійними вставками до-
вжиною 149,2 км, на ділянці Котовськ–
Роздільна по двоколійній лінії довжиною 110,6 
км, на ділянці Роздільна–Одеса-Застава-1 по 
двоколійній лінії довжиною 63,4 км.  

На залізничній інфраструктурі напрямку 
Знам’янка–Помічна–Котовськ–Роздільна–Оде-
са сумісно виконується пасажирський та ван-
тажний рух.  

Діаграма середньодобових розмірів руху па-
сажирських поїздів напрямку наведено на  
рис. 7.  

 
Рис. 7. Середньодобові розміри руху  
пасажирських поїздів на напрямку 

Помічна–Підгородня–Котовськ–Роздільна–Одеса 

Аналізуючи динаміку зміни пасажирських 
поїздопотоків, робимо висновок про те, що з 
2000 по 2011 рік суттєво  не змінилась динаміка 
пасажирських перевезень на дільниці Помічна–
Підгородня та Підгородня–Котовськ – 2 пари, 
кількість пар пасажирських поїздів на дільниці 
Котовськ–Роздільна та Роздільна–Одеса 33 па-
ри пасажирських поїздів. 

Ділянки Помічна–Підгородня та Підгород-
ня–Котовськ залізничного напрямку Знам’ян-
ка–Помічна–Котовськ–Одеса мають відповідно 
3 та 2 пари пасажирських поїздів на добу, та-
ким чином можливо зробити висновок про те, 
що ці ділянки умовно можливо розглядати як 
вантажні з паралельним графіком руху поїздів. 

Діаграму середньодобових розмірів руху 
вантажних поїздів непарного напрямку наведе-
но на рис. 8.  

Аналізуючи динаміку зміни розмірів руху 
по ділянках непарних вантажних поїздопотоків 
на напрямку Знам’янка–Котовськ–Роздільна–
Одеса-Застава, відзначаємо: 

– збільшення кількості пар пропущених по-
їздів на добу на дільниці Помічна–Підгородня: 
16 пар в 2008 році проти 8 пар в 2000 році (+16 
пар на добу); 

– збільшення кількості пар пропущених по-
їздів на добу на дільниці Підгородня–Котовськ: 
18 пар в 2007 році проти 13 пар в 2000 році 
(+10 пар на добу); 

– збільшення кількості пар пропущених по-
їздів на добу на дільниці Котовськ–Роздільна: 
20 пар в 2007 році проти 13 пар в 2000 році  
(+7 пар на добу). 

– збільшення кількості пар пропущених по-
їздів на добу на дільниці Роздільна–Одеса-
Застава-1: 18 пар в 2011 році проти 10 пар в 
2000 році (+8 пар на добу). 

 
Рис. 8. Середньодобові розміри руху непарних  

вантажних поїздів на напрямку  
Помічна–Підгородня–Котовськ– 

Роздільна–Одеса-Застава 1 

Середньодобову діаграму розмірів руху ван-
тажних поїздів парного напрямку наведено на 
рис. 9.  

 
Рис. 9. Розміри руху парних вантажних поїздів в сере-
дньому за добу на напрямку: Помічна–Підгородня–

Котовськ–Роздільна–Одеса-Застава-1 

Аналізуючи динаміку по ділянках непарних 
вантажних поїздопотоків на напрямку 
Знам’янка–Помічна–Колосівка–Одеса, відзна-
чаємо: 

– збільшення кількості пар пропущених по-
їздів на добу на дільниці Знам’янка–Помічна: 
41 пара в 2008 році проти 26 пари в 2000 році 
(+5 пар на добу); 
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– збільшення кількості пар пропущених по-
їздів на добу на дільниці Помічна–Колосівка: 
39 пар в 2008 році проти 23 пар в 2000 році 
(+16 пар на добу); 

– збільшення кількості пар пропущених по-
їздів на добу на дільниці Колосівка–Одеса: 41 
пари в 2011 році проти 23 пар в 2000 році (+18 
пар на добу). 

Висновок 

Обсяги руху пасажирських поїздів на протя-
зі останніх п’яти років на всіх ділянках напрям-
ку Знам’янка–Одеса залишаються без змін.  

Вагонопотоки, які слідують на адресу мор-
ських портів мають значні коливання [3]. 

У вантажному русі обсяги перевезення за 
останні сім років по ділянках також залиша-
ються без змін, за винятком періоду з 2008 по 
2009 роки, під час якого була всесвітня еконо-
мічна криза.  

Одноколійна ділянка з двохколійними вста-
вками Помічна–Колосівка щодобово пропускає 
до 40 пар вантажних поїздів та має завантажен-
ня 95…98 %, тому необхідно вводити жорсткий 
графік руху вантажних поїздів [2]. 

Одноколійні ділянки з двохколійними вста-
вками Помічна–Підгородня та Підгородня–
Котовськ залізничного напрямку Знам’янка–
Помічна–Котовськ–Одеса щодобово пропускає 
від 7 до 9 пар вантажних поїздів та має заван-
таження 15…25 %. Перерозподіл поїздопотоків 
з основного напрямку на допоміжний дозво-
лить зменшити завантаження основного напря-
мку та виділити резерв пропускної спроможно-
сті для організації руху швидкісних пасажирсь-
ких поїздів [4]. 

Крім того слід відмітити, що паралельний 
напрямок Помічна–Котовськ–Одеса має легкий 
повздовжній профіль ніж основний напрямок 
Помічна–Колосівка–Одеса, що знижує витрати 
електроенергії на пересування поїздів [7]. Ви-
конані у дослідженнях тягові розрахунки дове-
ли, що просування одного вантажного вагону 
по допоміжному напрямку зменшує витрати за-
лізниці на 118,64 грн. 

Також слід враховувати маршрути дотри-
мання призначення поїздів по напрямках сліду-
вання в порти та години роботи локомотивних 
бригади [1]. При слідуванні поїздів по основ-
ному ходу виникає необхідність змінювати ло-
комотивну бригаду по станції Одеса-Сорту-
вальна. 
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Р. В. ВЕРНИГОРА, А. Ю. ПАПАХОВ, Н. А. ЛОГВИНОВА 

АНАЛИЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ХОДАМИ НАПРАВЛЕНИЯ  
ЗНАМЕНКА–ОДЕССА 

Введение: Обоснование оптимизации перевозочной работы на направлении Знаменка – Одесса связано с 
распределением процесса перевозок по параллельным ходам и внедрением технологии энергосбережения. 
Анализ динамики изменений грузопотоков и поездопотоков в адрес портов Одесского региона: Анализ 
основных номенклатурных грузов, которые отправляются из портов Одесского региона на экспорт. Органи-
зация вагонопотоков в грузовых поездах определяет уровень загрузки технических средств транспорта, рас-
пределение сортировальной и маневровой работы между станцией и пунктами отправления. Организация 
пропуска вагонопотоков характеризуется неравномерным соотношением пробега порожних вагонов к об-
щему грузовому пробегу. Анализ густоты вагонопотоков. Анализ железнодорожной инфраструктуры на 
направлении с параллельным ходом Знаменка–Одесса: Инфраструктура железнодорожного направления 
Знаменка–Одесса позволяет организовывать движение поездов совместно по участку Знаменка–Помошная с 
последующим разделением на два параллельных направления: Помошная–Колосовка–Одесса-
Сортировочная и Помошная–Котовск–Раздельная–Одесса-Застава-1. Проведен анализ размеров движения 
пассажирских и грузовых поездов по параллельным ходам направления за период с 2000 по 2011 годы. Вы-
вод: Обоснована необходимость перераспределения поездопотоков из основного направления на вспомога-
тельное, что позволит выделить резерв пропускной способности для организации движения скоростных пас-
сажирских поездов. 

Ключевые слова: перевозки, пропускная способность, размеры движения поездов 

 

R. V. VERNYHORA, O. Yu. PAPAKHOV, N. O. LOGVINOVA 

ANALYSIS OF RAILWAY INFRASTRUCTURE WITH PARALLEL 
COURSES FOR DIRECTION ZNAMYANKA–ODESSA 

Introduction. A ground for optimization of vehicular work on direction Znamyanka–Odessa is related to dis-
tributing the transportation process over parallel courses and introducing the energy saving technology. Analysis of 
dynamics of changes in flows of goods and trains directed to ports of the Odessa region: Analysis of basic top-
level loads which leave ports of the Odessa region for export. Organization of car traffic volumes in freight trains 
determined by the level of load of transport technical means, distributing the sorting and marshalling work among 
the station and points of departure. Organization of passing the car traffic volumes is characterized by uneven corre-
lation of run of empty cars to the general freight run. Analysis of density of car traffic volumes. Analysis of railway 
infrastructure on direction with parallel courses Znamyanka–Odessa: Infrastructure of railway direction Zna-
mya–Odessa allows organizing the traffic of trains jointly on the track section Znamyanka–Pomoshnaya with the 
subsequent dividing into two parallel directions: Pomoshnaya–Kolosovka–Odessa-sorting and Pomoshnaya–
Kotovsk–Razdelnaya–Odessa-Zastava-1. The analysis of traffic amounts of passenger and freight trains is con-
ducted on parallel courses of direction for period 2000–2011. Conclusion: The necessity of redistribution of train 
traffic volumes from the basic direction to auxiliary one is grounded that will allow selecting the reserve of carrying 
capacity for organization of motion of high-speed passenger trains. 

Keywords: transportation, carrying capacity, train traffic amounts 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛООТДАЧИ  
ПРИ КОНДЕНСАЦИИ ПАРА ВНУТРИ ТРУБ ТЕПЛОВОЗНЫХ 
РАДИАТОРНЫХ СЕКЦИЙ 

В статье представлены расчет коэффициента теплоотдачи при конденсации пара, математическая модель 
распределения температуры в газовой и жидкой средах теплоносителя, модель формирования пленки кон-
денсата на стенках труб. 

Ключевые слова: конденсация пара внутри труб, коэффициент теплоотдачи, тепловой поток 

В условиях развивающегося топливно-
энергетического кризиса особое внимание на же-
лезнодорожном транспорте уделяется экономич-
ности дизеля и его систем. Многолетний опыт 
судостроительных заводов доказал, что наиболее 
эффективными являются системы охлаждения 
(СО) дизелей, использующие фазовые переходы 
[1]. Уровень точности современного оборудова-
ния позволяет создавать подобные миниатюрные 
СО даже в масштабах легковых автомобилей, что 
с успехом доказано заводами BMW [2]. Очевид-
но, что СО с фазовыми переходами являются 
перспективным и могут быть применены в локо-
мотивостроении [3]. При этом необходимо обес-
печить замкнутый цикл, т. е. конденсацию пара, а 
для этого вполне реально использовать в качестве 
конденсаторов стандартные тепловозные радиа-
торные секции [4].  

Количественной характеристикой теплопе-
редачи в радиаторных секциях является коэф-
фициент теплопередачи [5]: 
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где K  – коэффициент теплопередачи;  
1α  – коэффициент теплоотдачи от жидко-

сти к внутренней стенке;  
δw  – толщина стенки;   
λw  – коэффициент теплопроводности стенки;  

1F , 2F  – площади соответственно внутрен-
ней и наружной поверхностей;  

2α  – коэффициент теплоотдачи от наруж-
ной стенки к воздуху.  

Известно, что 1α  для воды составляет  
4 650…6 400 Вт/(м2К), когда 2α   для воздуха 
составляет 58…175 Вт/(м2К). «Плоская»  форма 
трубок радиатора является наиболее эффектив-
ной и экономичной с аэродинамической точки 

зрения. При использовании радиаторных сек-
ций в качестве конденсаторов, необходимо рас-
считывать 1α  для конденсации пара внутри 
«плоских» труб. 

В данной работе рассмотрена задача тепло-
обмена при пленочной конденсации насыщенно-
го водяного пара в вертикальной трубе круглого 
и «плоского» (рис. 1) сечения. Вход пара сверху – 
направление движения пара совпадает с направ-
лением силы тяжести и ускоряет движение плен-
ки конденсата вследствие сил межфазного тре-
ния, что уменьшает толщину пленки и повышает 
коэффициент теплоотдачи. Режим процесса уста-
новившийся. Насыщенный пар с температурой st  
(равной температуре конденсации) движется со 
средней скоростью входа 0Dw  в трубе радиуса 
R . Стенка трубы имеет постоянную температуру 
w st t<  по всей длине. 

 
Рис. 1. Сечение «плоской» трубки радиатора  

тепловоза: 1 2,O O – центры полуокружностей;  
R  – радиусы полуокружностей;  

n  – отношение радиуса к половине ширины 
трубы 

Теплообмену внутри труб посвящены мно-
гие труды известных ученых, таких как В. Нус-
сельт, В. П. Исаченко, Х. Хартманн, С. С. Кута-
теладзе, Ф. Крейт, У. Блэк и другие. Однако в 
данных математических моделях рассмотрены 
лишь трубы круглого сечения, а также зачас-
тую ряд теоретических расчетов заменен экс-
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периментальными коэффициентами. Представ-
ленные в данной статье вычисления базируют-
ся на трудах перечисленных ученых.  

Построена математическая модель распре-
деления теплового потока в двух средах: 1) га-
зовая фаза (водяной пар в идеально-газовом со-
стоянии), 2) жидкая фаза (пленка конденсата, 
вода). Формула (1) объединяет теплоотдачу 1α  
и 2α  без расчета распределения теплового по-
тока внутри стенки трубы. Очевидно, что тем-
пература теплоносителей является основным 
параметром, влияющим на величину теплоот-
дачи. Интерес представляет расчет теплопере-
дачи на границе раздела фаз и в пристеночном 
слое конденсата. Характеристики слоя тепло-
передающего вещества и температура на гра-
нице рассматривались как начальные условия 
для решения уравнения Фурье [6].  

Основное дифференциальное уравнение 
распределения температур в теплоносителях  
имеет вид:  

 
2 2

2 2
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где D  – коэффициент температуропроводности; 
T – температура теплоносителя;  
t  – время; 
Z  – осевая координата;  
r  – радиальная координата. 
Далее, положив 0 0 0ρ , , λr r z Z r u T qr= = = , 

λ – коэффициент теплопроводности; q – плот-
ность теплового потока; 0r – половина линейно-
го размера источника тепла (элементарного то-
чечного параллелепипеда); уравнение (2) пере-
пишем в виде: 
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Решение исходного уравнения должно удо-
влетворять граничным условиям 
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и условию на бесконечности 0T →  при 
2 2r Z+ →∞ . Для переменной u  эти условия 

записываются следующим образом: 
1,0 1
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u
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 при 0z =  

и 0u →  при 2 2zρ + →∞ . 

Применив к дифференциальному уравне-
нию преобразование Ханкеля по координате ρ, 
затем применив преобразование Лапласа по 
времени, с учетом начального условия 

( 0) 0u t = = ,  получили выражение, определяю-
щее температуру поверхности при переходных 
процессах: 

 0 1

00

( ρ) ( ) ( )J Ju erf Dt d
r

∞ α α α
= α

α∫ , (4)  

где α – переменная преобразования Ханкеля; 
π

0

1( ) cos( sin( ))
πmJ y mt y t dt= −∫  – интегральная 

формула Бесселя для действительного аргумента; 

0,1,2,...;m =  а 2

0

2( ) exp( )
π

y

erf y t dt= −∫  – функ-

ция ошибок.  
Возвращаясь к исходным переменным, по-

лучили распределение температуры по коорди-
нате y по времени (5): 

0 0 1
( , )

00

( ρ) ( )
λy t

qr J y J y yT erf Dt dy
y r

∞ ⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
∫

.
 

Интегралы определялись численно, метода-
ми Рунге-Кута и Симпсона. Функции Бесселя 
нулевого и первого порядка рассчитывались по 
интегральным формулам [7].  

В результате численного решения уравне-
ния Фурье были получены значения температур 
в каждой точке парового потока и пленки кон-
денсата, и, соответственно, градиенты темпера-
тур, необходимые для построения математиче-
ской модели местного коэффициента теплоот-
дачи по длины трубы.  

Плотность теплового потока пропорцио-
нальна градиенту температуры согласно закону 
Фурье [6]: 

 λ grad( )q T
→
= − ⋅ , (6)  

где q
→

– вектор плотности теплового потока;  
λ – коэффициент теплопроводности. 
Для решения второй задачи (распределения 

теплового потока в жидкой фазе и определение 
коэффициента теплоотдачи от жидкости к 
стенке) необходимо также рассчитать толщину 
пленки конденсата.  

Расчет толщины пленки проводился исходя 
из баланса массовых расходов для элементар-
ного кольца слоя конденсата с толщиной dz . 
Если (рис. 2) обозначить проникающую в эле-
ментарное кольцо массу конденсата 1mk , выте-
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кающую массу уже жидкого конденсата 2mk  и 
конденсирующуюся в свободной поверхности 
массу 3mk , то [8]: 

 1 3 2mk mk mk+ = , (7)  

 
Рис. 2. Вертикальное осевое сечение трубки  
с указанием баланса массовых расходов: 

mk  – массовые расходы; R  – радиус; dz  – элементар-
ное кольцо слоя конденсата; δ – толщина пленки конден-

сата 

Для отдельных участвующих массовых рас-
ходов для круглого сечения (см. рис. 2) исходя 
из формул 1 сечρkmk w S= ⋅ ⋅ ; 3 повmk r q S⋅ = ⋅ =  

пов
λ
δ( )

k t S
z
∆

= ⋅  (где сечS  – площадь сечения; повS  

– площадь поверхности конденсации; r  – 
удельная теплота испарения; δ – толщина плен-
ки конденсата) рассчитаны отношения [8]: 

 
δ( )

1
0

2πρ ( ) ( )
y z

k k
y

mk R y w y dy
=

=

= − ⋅∫ , (8)  

 1
2 1

dmkmk mk dz
dz

= + , (9)  

 3
λ2π ( δ)

δ
k tmk R dz
r
∆

= −
⋅

, (10)  

где ρk  – плотность конденсата; 
y  – расстояние от стенки;  

( )kw y  – скорость конденсата;  
r  – удельная теплота испарения. 
Для «плоского» сечения трубы  элементар-

ную площадку разобьем на две составляющие 
(см. рис. 1):  

(а) две полуокружности  
1 ( ; ( 1) ) (( 1) ; )x nR n R n R nR∈ − − − ∪ − ;  

(б) прямоугольник 1 ( ( 1) ; ( 1) )x n R n R∈ − − + − , 
1 ( ; )y R R∈ − . 

Для участка (а) массовые расходы опреде-
ляются формулами  (8), (9), (10). 

Для участка (б) массовые расходы рассчи-
тывались по следующим формулам: 

δ( )

1
0

ρ ( ) ( ) 4( 1)
z

k kmk R y w y dy n R= − ⋅ ⋅ −∫ , (11)  

 1
2 1

dmkmk mk dz
dz

= + , (12)  

 3
λ (4( 1) )

δ
k tmk n R dz
r
∆

= −
⋅

, (13)  

Из формул (8), (9), (10) для круглого сече-
ния трубы следует отношение [8]: 

 
δ( )

0

λ δ ( ) ( )
ρ δ

y z
k

k
k y

t R d R y w y dy
r dz

=

=

⋅ ∆ −
⋅ = ⋅ −∫ , (14)  

Для «плоского» сечения трубы, для участка 
(а) использовалась формула (14), для (б) полу-
чена формула: 

 
δ( )

0

λ ( ) ( )
ρ δ

z
k

k
k

t d R y w y dy
r dz
⋅ ∆

= ⋅ −∫ , (15) 

Еще неизвестное распределение скорости 
( )kw y  было представлено в виде кубической 

параболы [8]: 

 2 3( )kw y a by cy dy= + + + , (16) 

Коэффициенты a , b , c , d определяются 
граничными условиями [8]: 

0y =       ( ) 0kw y = ,  (17) 

0y =       
0

τ
η

k w

k

w
y

⎛ ⎞∂
=⎜ ⎟∂⎝ ⎠

,  (18) 

0y =      
2

2
0

1 ρ
η

k
k

k

w dp g
dzy

⎛ ⎞∂ ⎛ ⎞= −⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ⎝ ⎠⎝ ⎠
, (19) 

δy =       δ

δ

τ
η

k

k

w
y

⎛ ⎞∂
=⎜ ⎟∂⎝ ⎠

,  (20) 

где τw  – напряжение на границе конденсата и 
стенки,  

δτ   – напряжение на поверхности пленки 
вследствие трения пара,  

dp
dz

 – падение давления в направлении тече-

ния пара: 

 
2ρ1ζ

2 2
d dwdp

dz R
− = , (21)  
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где 0,2ζ 0,184Red
−= ; 

Red  – критерий Рейнольдса для пара. 
Согласно равенствам 0 0 сечρd dmD w S= ⋅ ⋅  и 

0 1mD mD mk= −  (где 0mD  и mD   – массовые 
расходы пара в начальном и текущем сечении) 
из формул (8), (9), (10) для круглого сечения 
следует отношение [8]: 

 

2
0
2 2

δ( )

0

2ρ
( δ) ( δ) ρ

( ) ( )

d k
d

d
y z

k
y

R ww
R R

R y w y dy
=

=

= − ×
− −

× −∫
, (22) 

Для «плоского» сечения трубы, для участка 
(а) использовалась формула (22), для (б) полу-
чена формула 

δ( )
0

0

( ) ( )
( δ) ρ ( δ)

z
d k

d k
d

w Rw R y w y dy
R R

ρ
= − −

− − ∫ , (23) 

В итоге для круглой трубы была получена сис-
тема уравнений (14) и (22), а для «плоской» трубы 
– система из четырех уравнений (14), (15), (22), 
(23); в обоих случаях ( )kw y  определялось уравне-
нием (16). Далее для определения толщины плен-
ки конденсата δ( )z  были численно решены полу-
ченные системы уравнений с начальными усло-
виями (17)…(21) а также (24) 

0 δ(0) 0z = =       
 0z =      0(0)d dw w= , (24) 

Решение уравнений (14), (15) проводилось 
методом Рунге-Кутта; интегралы (22) и (23) 
были решены методом Симпсона. Далее для за-
данного шага интегрирования была получена 
таблица рассчитанных значений толщины 
пленки конденсата. После аппроксимации по-
лученных значений кубической параболой (и 
сплайном для точности) – была получена мо-
дель образования пленки конденсата по длине 
трубы для круглого и «плоского» сечения. 

После вычисления массовых расходов, рас-
пределения температуры в средах и толщины 
пленки конденсата, был определен местный ко-
эффициент теплоотдачи 1a  согласно передан-
ному количеству теплоты: 

 3 2
1

k
i

r mk t c mk
F t

⋅ + ∆ ⋅
α =

∆
, (25)  

где kc  – теплоемкость конденсата;  
F  – площадь поверхности трубы. 
Средний по длине трубы коэффициент теп-

лоотдачи был определен согласно формуле: 

 1
1

i
ср z

h

α
α = ∑ , (26)  

где z – длина трубы;  
h – шаг интегрирования. 
Все вычисления проводились в автоматиче-

ском режиме в специально написанных про-
граммах.  

По результатам расчетов было проведено 
сравнение 1срα  (рис. 3), полученных для круг-
лых и «плоских» труб, с усредненными резуль-
татами [9], полученными для круглых труб по 
расчетным зависимостям других ученых: 
Хартмана Х. [8], Исаченко В. П. [10], Уонга Х. 
[11], Михеева М. А. и Михеевой И. М. [12]. 

 

Рис. 3. График зависимости среднего коэффициента 
теплоотдачи 1срα  при конденсации пара внутри 

труб от критерия Рейнольдса пара Red : 
1 − усредненные результаты для круглых труб,  

полученными по расчетным зависимостям других ученых 
(искусственно наложены на результаты программ для  
наглядности); 2 − результаты вычисления для трубы  

круглого сечения; 3 − результаты вычисления для трубы 
«плоского» сечения 

В расчетах было принято значение внутрен-
него диаметра трубы 0,01d =  м (10 мм). Тем-
пература конденсации 100st =  °С, температура 
стенки 98wt = °С. Значение массового расхода 
пара 0G  на входе в трубу было задано в диапа-
зоне 1·10-5…0,05 кг/с, что соответствует в дан-
ном случае значению числа Рейнольдса  
Red =106,5…5,3·105 для пара. Представленные 
на графике (см. рис. 3) результаты расчетов для 
трубы «плоского» сечения соответствуют трубе 
с аналогичным Red , но со значениями 

4 ммR =  и 10n = . При этих условиях (R ≥ 3,8 
мм) [13] отсутствует перераспределение пленки 
конденсата по поверхности трубы под воздей-
ствием сил поверхностного натяжения. При 
этом значения 1a , полученные для круглых 
труб, должны совпадать с 1a  для «плоских», 
что явно прослеживается на графике.  

В результате применения принципов конфигу-
рационного управления процессом теплоотдачи 
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удалось получить зависимость коэффициента теп-
лоотдачи от входных параметров для различных 
сечений трубы. Численное решение уравнения 
Фурье позволяет моделировать тепловой поток 
аппроксимирующими многочленами адекватно 
реальному. Численные результаты расчета тепло-
отдачи для трубы круглого и «плоского» сечения, 
полученные нами, совпадают с результатами дру-
гих исследователей с достаточно малой инте-
гральной погрешностью. Это подтверждает пра-
вильность выбранного подхода. 
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Я. К СКЛІФУС, В. І. МОГИЛА  

ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ТЕПЛОВІДДАЧІ ПРИ КОНДЕНСАЦІЇ 
ПАРИ ВСЕРЕДИНІ ТРУБ ТЕПЛОВОЗНИХ РАДІАТОРНИХ СЕКЦІЙ 

У статті представлені розрахунок коефіцієнта тепловіддачі при конденсації пари, математична модель 
розподілу температури в газовій і рідкій середовищах теплоносія, модель формування плівки конденсату на 
стінках труб. 

Ключові слова: конденсація пари усередині труб, коефіцієнт тепловіддачі, тепловий потік 

 
Y. K. SKLIFUS, V. I. MOGILA 

DETERMINATION OF HEAT TRANSFER COEFFICIENT WITH  
VAPOR CONDENSATION INSIDE THE TUBES DIESEL’S RADIATOR 
SECTIONS 

The article presents the calculation of heat transfer coefficient during condensation of steam, the mathematical 
model of temperature distribution in the gas and liquid phases of the coolant and the model of the formation of the 
condensate film on the walls of the tubes. 

Keywords: condensation of steam inside the pipes, the heat transfer coefficient, heat flux 
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УДК 629.423.3.004.28 

Ю. С. БОНДАРЕНКО (ДІІТ) 

ВИБІР КРИТЕРІЇВ ДЛЯ ОЦІНКИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ  
СУМІСНОСТІ ТЯГОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ПЕРСПЕКТИВНИХ 
ЕЛЕКТРОВОЗІВ 

Стаття присвячена обґрунтуванню та вибору, серед існуючих, критеріїв для визначення електромагнітної 
сумісності статичного перетворювача підвищеної частоти, що входить до складу сучасного електрорухомо-
го складу, з системами електрифікованих залізниць. 

Ключові слова: електромагнітна сумісність, тяговий перетворювач, багатосистемний електровоз 

Електромагнітна сумісність на залізничному 
транспорті, а в особливості на ділянках елект-
рифікованих залізниць, є досить важливою 
складовою їх функціонування. Взаємопов’язана 
робота електричних систем залізничного тран-
спорту безумовно призводить до появи їх взає-
много електромагнітного впливу. 

Мета даної роботи полягає у виборі показ-
ників якості електричної енергії, що спожива-
ють перспективні електровози, подальше вико-
ристання яких дозволить провести оцінку елек-
тромагнітної сумісності тягового перетворюва-
ча з живлячими лініями електрифікованих 
залізниць. 

Аналіз літератури та попередніх досліджень 
дозволив визначити деякі основні положення 
питання електромагнітної сумісності, які ви-
кладені нижче. 

Як відомо, перетворення на тягових підста-
нціях, або на електрорухомому складі електри-
чної енергії змінного струму в енергію випрям-
леного струму та навпаки – за допомогою ста-
тичних напівпровідникових перетворювачів, 
пов’язано зі значним споживанням реактивної 
енергії перетворювальними агрегатами. Крім 
того, напівпровідникові перетворювачі відно-
сяться до класу навантажень, що мають нелі-
нійні вольт-амперні характеристики, та спожи-
вають з мережі несинусоїдальний струм, що 
спотворює криву напруги живлячих енергосис-
тем. Несинусоїдальність та несиметрія живля-
чої напруги, в свою чергу, негативно вплива-
ють на якість випрямленої напруги – призво-
дять до появи в останній додаткових гармоній-
них складових та до підвищеного 
електромагнітного впливу тягової мережі на 
суміжні слабкострумові системи. Це пов’язано 
з тим, що лінії зв’язку, як правило, проклада-
ють паралельно трасі електрифікованої заліз-
ниці, а пристрої залізничної автоматики вико-
ристовують у якості сигнальних кіл рейкові 
кола, що одночасно являються зворотнім про-

водом для протікання несинусоїдального тяго-
вого струму [1, 2]. 

Повністю виключити електромагнітний та 
гальванічний вплив одного електрообладнання 
на інше, одних електричних кіл на інші практи-
чно неможливо.  

На підставі проведеного аналізу різноманіт-
них джерел інформації, в тому числі [8, 9, 11], 
визначимо, що на сьогоднішній день серед ді-
ючих стандартів України не існує такого, який 
би визначав нормовані показники електромаг-
нітної сумісності (ЕМС) систем електрифікова-
них залізниць. А тому в практиці дослідження 
ЕМС, зазвичай намагаються знизити вплив пе-
решкод до такої міри, при якій не порушувала-
ся б нормальна робота електричних кіл корис-
туючись при цьому ГОСТ 13109-97 [8, 10, 11] 
«Нормы качества электрической энергии в сис-
темах электроснабжения общего назначения», 
що визначає норми якості електричної енергії, а 
саме рівні електромагнітної сумісності для 
кондуктивних електромагнітних перешкод у 
системах електропостачання загального при-
значення [3].  

Згідно [3] основними показниками якості 
електричної енергії являються: 
− стале відхилення напруги ydU ; 

− розмах зміни напруги tdU ; 
− доза флікера tP ; 
− коефіцієнт спотворення синусоїдальності 

кривої напруги UK ; 
− коефіцієнт n-ої гармонійної складової на-

пруги ( )U nK ; 
− коефіцієнт несиметрії напруг по зворотній 

послідовності 2UK ; 
− коефіцієнт несиметрії напруг по нульовій 

послідовності 0UK ; 
− відхилення частоти Df ; 
− тривалість провалу напруги пDt ; 
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− імпульсна напруга імпdU ; 
− коефіцієнт тимчасової перенапруги перUK . 

При дотриманні зазначених норм забезпечу-
ється електромагнітна сумісність електричних 
мереж систем електропостачання загального 
призначення й електричних мереж споживачів 
електричної енергії (приймачів електричної 
енергії). 

Особливістю багатосистемного електровозу 
є тяговий перетворювач підвищеної частоти [4], 
який, згідно згаданих вище положень перетво-
рення енергії, є нелінійним навантаженням. А 
тому, серед представлених вище критеріїв, осо-
бливої уваги заслуговують наступні [3]: 
− коефіцієнт спотворення синусоїдальності 

кривої напруги UK ; 
− коефіцієнт n-ої гармонійної складової на-

пруги ( )U nK ; 
− коефіцієнт несиметрії напруг по зворотній 

послідовності 2UK ; 
− коефіцієнт несиметрії напруг по нульовій 

послідовності 0UK ; 
Автор проводить дослідження у галузі за-

стосування багатосистемних електровозів на 
залізницях України. 

Поняття багатосистемного електрорухомого 
складу (ЕРС) визначає можливість роботи 
останнього як у мережі постійного так і змінно-
го струму [4]. Цей факт вимагає визначення 
єдиних спільних критеріїв оцінки ЕМС, які до-
зволили б врахувати всі особливості функціо-
нування вказаних мереж та зробити порівняль-
ну оцінку електромагнітного впливу.  

Так для будь-яких існуючих схем електро-
постачання залізниць змінного струму, які жи-
вляться від районної трифазної мережі, харак-
терними є проблема несиметричного наванта-
ження фаз, що призводить до появи несиметрії 
напруги на шинах тягових підстанцій [6]. До 
того ж, відкритим залишається неодноразово 
згадане питання спотворення синусоїдальності 
струмів та напруг за рахунок наявності у мере-
жі нелінійного навантаження.  

Перевагою системи живлення постійного 
струму є відносно невеликий вплив наванта-
ження тягової мережі на суміжні лінії [6]. Для 
такої системи не є характерним явище несиме-
трії напруг, а відсутність на існуючому елект-
рорухомому складі постійного струму статич-
них перетворювачів знижує показники несину-
соїдальності струмів та напруг мережі.  

Даний факт не можна використовувати при 
оцінці ЕМС багатосистемного ЕРС через наяв-

ність у його складі вище згаданого статичного 
перетворювача підвищеної частоти [4]. 

Таким чином, зауважимо, що серед предста-
влених показників якості електричної енергії 
розглянутих систем єдиним, який задовольняє 
вказану вище умову порівняльного аналізу, є 
несинусоїдальність струмів  та напруг. Тому, в 
якості узагальненого критерія для оцінки ЕМС 
багатосистемного ЕРС з тяговими мережами 
постійного і змінного струму будемо викорис-
товувати вище згадані коефіцієнт спотворення 
синусоїдальності кривої напруги UK , та коефі-
цієнт n-ої гармонійної складової напруги ( )U nK . 

У роботі [5], додатково до визначених, про-
понується ряд показників електричної енергії, 
що характеризують ЕМС системи тягового еле-
ктропостачання з ЕРС та системою зовнішньо-
го електропостачання. Серед них варто відмі-
тити той, що характеризує вплив електрорухо-
мого складу безпосередньо на систему тягового 
електропостачання, а саме п_іK  – приведений 
коефіцієнт спотворення синусоїдальності стру-
му ЕРС. 

Підбиваючи підсумок проведеного аналізу 
літературних джерел, остаточно визначимось з 
показниками ЕМС, які будемо використовувати 
при проведенні подальших досліджень. Такими 
показниками є: 
− коефіцієнт спотворення синусоїдальності 

кривої напруги UK ; 
− коефіцієнт n-ої гармонійної складової на-

пруги ( )U nK ; 
− приведений коефіцієнт спотворення сину-

соїдальності струму ЕРС п_іK . 
Визначення кожного з вказаних коефіцієнтів 

потребує фізичного виміру контрольованих ве-
личин, які залежать від того чи іншого показ-
ника та мають відповідний порядок виміру. 

Згідно [3], виміри коефіцієнтів UK  та ( )U nK  
виконують для міжфазних або фазних напруг 
трифазної системи живлення. При визначенні 
коефіцієнту ( )U nK  спершу для кожного і-го 
спостереження за визначений період часу, що 
дорівнює 24 години, визначають діюче значен-
ня напруги n-ої гармоніки ( )n iU , та вказаний 
коефіцієнт у відсотках: 

( )
( )

1( )
100n i

U n i
i

U
K

U
= ⋅ ,  (1) 
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де 1( )iU  - діюче значення напруги основної час-
тоти. 

З метою остаточного визначення даного ко-
нтрольованого параметру, проводять усеред-
нення отриманих результатів і-их спостережень 
на інтервалі часу, що дорівнює 3 с.: 

2
( )

1
( )

( )
N

U n i
i

U n

K
K

N
==
∑

,  (2) 

де N – кількість спостережень, що відповідно 
до додатку Е [3] має бути не менше 9.  

Якість електричної енергії за коефіцієнтом 
n-ої гармонійної складової напруги вважають 
відповідною вимогам дійсного стандарту, якщо 
найбільше з усіх, обчислених протягом 24 го-
дин, значень вказаних коефіцієнтів не переви-
щує гранично припустимого значення, а зна-
чення коефіцієнта ( )U nK , що відповідає імовір-
ності 95% за встановлений період часу, не пе-
ревищує нормально допустимого значення.  

Крім того, допускається перевірка якості 
електричної енергії на відповідність нормам 
стандарту за сумарною тривалістю часу виходу 
розглянутого показника за нормально й грани-
чно припустимі значення. В цьому випадку, 
якість електричної енергії за коефіцієнтом 

( )U nK  вважають відповідною вимогам [3], якщо 
сумарна тривалість вказаного вище часу стано-
вить не більше 5% від встановленого для спо-
стережень періоду часу, тобто 1 год 12 хв, а за 
гранично припустимі значення - 0 % від цього 
періоду часу. 

Аналогічно проводять визначення коефіціє-
нту спотворення синусоїдальності кривої на-
пруги UK . Спершу, як і в попередньому випад-
ку, проводять визначення вказаного параметру 
для кожного і-го спостереження протягом часу, 
що дорівнює 24 години, для чого попередньо 
визначають діюче значення гармонійних скла-
дових напруги діапазону гармонік з 2-ї до 40-ї: 

40
2
( )

2

(1)
100

n i
n

Ui
i

U
K

U
== ⋅
∑

.  (3) 

При цьому, при визначенні даного показни-
ка якості електричної енергії допускається не 
враховувати ті гармонійні складові, відсоткова 
доля яких становить менше 0,1%. 

Подальше визначення параметру, що роз-
глядається, знову ж таки проводиться методом 
усереднення отриманих значень коефіцієнтів 

UiK  та виконується з урахуванням вказаних 
вище умов, тобто: 

2

1

N

Ui
i

U

K
K

N
==
∑

.  (4) 

При цьому, умови, за яких якість електрич-
ної енергії за вказаним критерієм відповідає 
стандарту [3], залишаються аналогічними до 
визначених вище для коефіцієнту ( )U nK . 

Останнім з визначених показників ЕМС є 
приведений коефіцієнт спотворення 
синусоїдальності струму ЕРС п_іK , який згідно 
[5] визначається наступним чином: 
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де 3НіK  та НinK  – нормовані значення коефіці-
єнтів спотворення синусоїдальності струму 
ЕРС відповідно третьої та n-ої гармонійних 
складових, які в загальному випадку визнача-
ються, як: 

( )
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У виразах (5) та (6): n – порядок гармоніки; 
nI  – діюче значення n-ої гармонійної складової 

струму ЕРС; 1I  – діюче значення першої гар-
моніки струму ЕРС; N – порядок останньої га-
рмоніки в розрахунковому діапазоні спектру 
частот. 

При визначені вказаних коефіцієнтів пропо-
нується розрахунки починати з найбільш не-
безпечної, з точки зору дії статичних перетво-
рювачів, третьої гармоніки. Але аналіз ЕМС 
статичного перетворювача підвищеної частоти 
з системами електрифікованих залізниць вима-
гає розгляду повного спектру частот. Тому, при 
виконанні досліджень, пропонується проводити 
аналіз гармонік починаючи з другої. 

При розгляді загальних питань електромаг-
нітної сумісності, що проводився вище, було 
окремо відмічено лінії сигналізації, централіза-
ції, блокування (СЦБ) та лінії зв’язку, як систе-
ми, що найчастіше зазнають електромагнітного 
впливу. А тому, при проведенні досліджень 
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ЕМС статичного перетворювача варто окрему 
увагу приділити саме вказаним системам.  

Загалом весь спектр перешкод, що безперер-
вно супроводжує роботу вказаних об’єктів залі-
зниць, поділяють на перешкоди індуктивного 
та кондуктивного характеру. Наявність пере-
шкод індуктивного характеру пов’язана з існу-
ванням змінних електромагнітних полів, що 
наводяться суміжними електричними лініями з 
високим рівнем передачі енергії.  Кондуктивні 
ж перешкоди обумовлені наявністю неоднора-
зово згаданого спектру вищих гармонік тягово-
го струму, що впливають на системи СЦБ через 
рейкові кола. 

З точки зору оцінки електромагнітного 
впливу статичного перетворювача багатосис-
темного електровозу, на вказані системи, най-
більшої уваги заслуговують саме перешкоди 
кондуктивного характеру. А тому подальші до-
слідження доцільно проводити з урахуванням 
останнього твердження.  

Як і раніше, розглянутий аналіз ЕМС потре-
бує наявності відповідної нормативної бази, 
яка, як і у попередньому випадку, не є достат-
ньою [9]. В практиці оцінки ЕМС ЕРС з систе-
мами СЦБ на залізницях України користуються 
відповідними нормативними документами кра-
їн Європи [13] та СНД, а найчастіше Російської 
Федерації (РФ). А тому, в якості опорного нор-
мативу, при виконанні вказаного дослідження, 
будемо використовувати діючі на сьогодні на 
території РФ «Нормы безопасности НБ ЖТ ЦТ 
04-98»[12]. 

Вище проведені аналітичні обґрунтування 
вибору критеріїв дослідження ЕМС дозволили 
визначити ряд величин, напруг та струмів, що 
необхідні для їх розрахунків. При цьому, варто 
зауважити, що в реальних умовах робота елект-
рорухомого складу постійно супроводжується 
різноманітними динамічними навантаженнями 
та перехідними процесами. А тому вимірювані 
величини не залишаються постійними. 

При цьому наявність вказаних процесів 
обумовлена не лише умовами експлуатації 
ЕРС, а й режимами ведення поїзду, тобто ре-
жимами його роботи, його зчіпною масою та 
умовами електропостачання [7]. 

Режими ведення поїздів розрізняються ве-
личиною пускових та тормозних зусиль, що 
обумовлюються вище згаданою зчіпною масою 
потягу та профілем колії [7]. Наявність затяж-
них під’йомів та спусків, а також важковагових 
поїздів, як відомо, призводить до різкої зміни 
величини споживаного електровозом струму. 
При цьому змінюються величини амплітуд його 

вищих гармонійних складових та в цілому мо-
жуть погіршуватись умови забезпечення елект-
ромагнітної сумісності. 

Тому, при оцінці ЕМС тягового перетворю-
вача підвищеної частоти, визначення вказаних 
вище коефіцієнтів варто проводити в узго-
дженні з режимами роботи ЕРС, використову-
ючи особливості профілів його руху та величи-
ни зчіпної маси. 

Таким чином, проведені аналітичні дослі-
дження дозволили обрати критерії оцінки ЕМС 
тягового перетворювача багатосистемного еле-
ктрорухомого складу з сиcтемами електрифіко-
ваних залізниць. Останні дозволяють достатньо 
повно охарактеризувати ступінь електромагні-
тного впливу перетворювача на суміжні систе-
ми.  

Крім того, було визначено особливості ро-
боти електрорухомого складу, які впливають на 
визначення вказаних критеріїв та порядок їх 
визначення. Отримані результати буде викори-
стано в подальших дослідженнях. 
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Ю. С. БОНДАРЕНКО 

ВЫБОР КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ  
СОВМЕСТИМОСТИ ТЯГОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ  
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ 

Статья посвящена обоснованию и выбору, среди существующих, критериев для определения электрома-
гнитной совместимости статического преобразователя повышенной частоты, входящего в состав современ-
ного электроподвижного состава с системами электрифицированых железных дорог. 

Ключевые слова: электромагнитная совместимость, тяговый преобразователь, многосистемный электро-
воз 

 
 

Yu. S. BONDARENKO 

CHOICE A CRITERIA FOR ESTIMATING THE ELECTROMAGNETIC 
COMPATIBILITY OF TRACTIVE CONVERTERS OF PERSPECTIVE 
ELECTRIC LOCOMOTIVE  

The article is devoted to the justification and the choice among existing criteria for determining the 
electromagnetic compatibility of high-frequency static converter, which is part of the modern electric rolling stock 
systems, with the systems of electric railways. 

Keywords: electromagnetic compability, tractive converter, multisystem locomotive 
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Л. В. ДУБІНЕЦЬ, О. Л. МАРЕНИЧ, О. М. МАТКО (ДИИТ) 

ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЦИКЛУ РОБОТИ 
ДВИГУНІВ ПРИСТРОЇВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ  
ПРИ РЕМОНТІ ЛОКОМОТИВІВ 

Доведена доцільність визначення часових характеристик циклу роботи двигунів в залежності від особ-
ливостей технологічного процесу, який виконується за допомогою певного пристрою. Наводиться 
відповідна методика. 

Ключові слова: двигун, локомотив, часові характеристики, температура двигуна, час перерви, гальму-
вання противмиканням 

При ремонті та експлуатації локомотивів 
використовується значна кількість різних при-
строїв. Наприклад, пристрої для заправлення 
кожухів зубчатих передач, букс, акумуляторів; 
пристрої для вивішування колесо-моторних 
блоків, заміни моторно-осьових підшипників, 
транспортування важких деталей; візки для 
знімання та встановлення підкузовного облад-
нання та ін. В якості електричних двигунів у 
вказаних пристроях у більшості випадків вико-
ристовуються асинхронні двигуни з короткоза-
мкненим ротором. При цьому потужність дви-
гуна, як правило, визначають експерименталь-
но, не беручі до уваги особливості технологіч-
них процесів. 

У більшості випадків двигуни вказаних при-
строїв працюють у повторно-короткочасному 
режимі. У ряді випадків доцільно використати 
гальмування противмиканням. 

Відповідний цикл роботи двигуна показано 
на рис. 1. 

 
Рис. 1. Залежності потужності P , втрат потужності 

P∆ , та температури двигуна θ  привода пристрою 
для ремонту локомотива 

pt  – час розгону, с; 

устt  – час роботи при усталеній швидкості, с; 

гt  – час гальмування двигуна противмикан-
ням, с; 

0t  – час перерви, с. 
Особливістю роботи двигунів пристроїв для 

ремонту локомотивів є те, що при виконанні 
однієї той самої технологічної операції харак-
теристики циклу ( устt , 0t ) не є сталими раз від 
разу. Але значення устt  та 0t  суттєво впливають 
на втрати енергії в двигуні за цикл. Температу-
ра двигуна не перевищить допустимого значен-
ня, якщо: 

 ц доп.цA A∆ ≤ ∆ ,  (1) 

де цA∆  – втрати енергії в двигуні за цикл; 

доп.цA∆  – допустимі втрати енергії в двигуні 
за цикл. 

Значення pt  та гt  можна вважати постій-
ними при різних устt  та 0t . 

Із вищевикладеного витікає, що для привода 
кожного пристрою доцільно визначати тенден-
цію впливу устt  та 0t  на виконання (1), щоб в 
експлуатації не допускати перегрівання двигу-
на цього привода. 

Проведемо дослідження з метою вирішення 
поставленої задачі. 

Дослідження проведемо на прикладі при-
строю, який призначено для обертання коліс-
них пар під локомотивом при обточці колекто-
рів тягових електродвигунів, огляду та дефек-
тоскопії деталей зубчатої передачі. 

У першому наближенні нехтуємо електро-
магнітними процесами, так як вони протікають 
значно швидше електромеханічних процесів. 
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Тип двигуна привода вказаного пристрою 
приймаємо 4А160М6, параметри якого забезпе-
чують потрібні технічні характеристики вказа-
ного пристрою [1]. 

Параметри двигуна 4А160М6:  
н 15P =  кВт; н 380U =  В; н 30I =  А;  

0 1000n =  об/хв; н 0,026S = ; к 0,14S = ; 

п
п

н
λ 1,2М

М
⎛ ⎞
= =⎜ ⎟
⎝ ⎠

; к
к

н
λ 2,0М

М
⎛ ⎞
= =⎜ ⎟
⎝ ⎠

; 1 0,456r =  Ом; 

1 0,736x =  Ом; '
2 0,21r =  Ом; '

2 1,18x =  Ом; 

Д 0,18J =  кг·м2; нη 0,875= . 
В якості базового приймаємо такий цикл 

роботи: розгін зі статичним моментом на валу 
двигуна С1 92М =  Н·м робота з усталеною 
швидкістю і статичним моментом 

С2 140М = Н·м тривалістю уст 12t =  с; гальму-
вання противмиканням зі статичним моментом 

С1М ; перерва при нерухомому роторі. Приве-
дений до валу двигуна момент інерції при-
строю м.пр 0,22J =  кг·м2. 

Коефіцієнт тепловіддачі двигуна при неру-
хомому роторі складає 45 %, а при розгоні 75 % 
від коефіцієнта тепловіддачі при номінальній 
швидкості обертання. Приймаємо що постійні й 
змінні втрати в двигуні при номінальному на-
вантаженні однакові. Пропонується наступний 
алгоритм досліджень. 

Синхронна кутова швидкість 

0
0ω 30

nπ
= ,   0

3,14 1000ω 104,7
30
⋅

= =  рад/с. 

Номінальна кутова швидкість 

( )н 0 нω ω 1 S= − , 

( )нω 104,7 1 0,026 102= ⋅ − =  рад/с. 

Сумарний момент інерції приводу 

пр д м.прJ J J= + ,   пр 0,18 0,22=0,4J = +  кг·м2. 

Номінальний момент на валу двигуна 
3

н
н

н

10
ω

PМ ⋅
= ,   

3

н
15 10 147

102
М ⋅

= =  Н·м. 

Критичний момент двигуна 

к к нλМ М= ,   к 2 147 294М = ⋅ =  Н·м. 

Пусковий момент двигуна 

п п нλМ М= ,   п 1,2 147 176,4М = ⋅ =  Н·м. 

Середній момент за час розгону двигуна 

п к
п.сер 2

М ММ +
= , 

п.сер
176,4 294 235,2

2
М +

= =  Н·м. 

Втрати енергії в обмотках двигуна за час ро-
згону [2] 

2
пр 0 п.сер1

1 '
п.сер С12

ω
1

2
J МrА

М Мr
⎛ ⎞

∆ = +⎜ ⎟
−⎝ ⎠

, 

2

1
0,4 104,7 0,456 235,21

2 0,21 235,2 92
А ⋅ ⎛ ⎞

∆ = ⋅ + ⋅ =⎜ ⎟ −⎝ ⎠
 

=11398  Вт·с. 

Електротехнічна стала часу привода 

пр 0
м

к

ωJ
Т

М
⋅

= ;   м
0,4 104,7 0,142

294
Т ⋅

= =  с. 

Час розгону двигуна 

п.серк
р м

к п.сер С1

31
4 2

МSt Т
S М М

⎛ ⎞
= +⎜ ⎟ +⎝ ⎠

, 

р
1 3 0,14 235,20,142

4 0,14 2 235,2 92
t ⋅⎛ ⎞
= + =⎜ ⎟⋅ +⎝ ⎠

 

0,465=  с. 

Відносна величина активного опору статора 

1
2 2

1 к

Σ r

r x
=

+
,    

2 2

0,456Σ 0,23
0,456 1,916

= =
+

, 

де '
к 1 2x x x= +  к 0,736 1,18 1,916x = + =  Ом. 
Гальмівний момент при переході двигуна в 

режим противмикання 

( )к
г

к

к

2 1 Σ

2Σ

М
М

SS
S S

+
=
⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ +⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠

,   

( )
г

2 194 1 0,23
48,8

2 0,14 2 0,23
0,14 2

М
⋅ ⋅ +

= =
⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ + ⋅⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠

 Н·м. 

2S =  – початкове ковзання при гальмуванні 
противмиканням 

Середній момент двигуна за час гальмуван-
ня противмиканням 
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( )п г
г.сер 2

М М
М

+
= , 

( )
г.сер

176,4 48,8
112,6

2
М

+
= =  Н·м. 

Втрати енергії в обмотках двигуна за час га-
льмування 

2
пр 0 г.сер1

г '
г.сер С12

ω
3 1

2
J МrА

М Мr
⎛ ⎞

∆ = +⎜ ⎟
−⎝ ⎠

, 

2

г
0,4 104,7 0,456 112,63 1

2 0,21 112,6 92
А ⋅ ⎛ ⎞

∆ = ⋅ ⋅ + ⋅ =⎜ ⎟ −⎝ ⎠
 

=11467 Вт с⋅ . 

Час гальмування двигуна противмиканням 

г.сер
г м к

к г.сер С1

3 0,345
4

М
t Т S

S М М
⎛ ⎞

= + ⋅ ⋅⎜ ⎟⋅ +⎝ ⎠
, 

р
3 112,60,142 0,345 0,14

4 0,14 112,6 92
t ⎛ ⎞
= + ⋅ ⋅ =⎜ ⎟⋅ +⎝ ⎠

 

0,422=  с. 

Втрати потужності при номінальному нава-
нтаженні 

н
н н

нη
РР Р∆ = − ,   н

15 15 2,143
0,875

Р∆ = − =  кВт. 

Постійні й змінні втрати при номінальному 
навантаженні 

н н= 0,5k V Р= ⋅∆ ,   н= 0,5 2143 1071k V = ⋅ =  Вт·с. 

Втрати потужності в двигуні при усталеній 
швидкості 

С2
уст н

н

МР k V
М

⎛ ⎞
∆ = + ⎜ ⎟

⎝ ⎠
, 

уст
1401071 1071 2091
147

Р ⎛ ⎞∆ = + ⋅ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 Вт. 

Втрати енергії в двигуні за цикл 

ц 1 г уст устА А А Р t∆ = ∆ + ∆ + ∆ ⋅ , 

ц 11398 11467 2091 12 47957А∆ = + + ⋅ =  Вт. 

Допустимі втрати енергії в двигуні за цикл 

( )( )доп.ц н р г уст 00,75 0,45А Р t t t t∆ = ∆ ⋅ ⋅ + + + ⋅ , 

( )( )доп.ц р г уст 02143 0,75 0,45А t t t t∆ = ⋅ ⋅ + + + ⋅ =  

0 02143 12,67 0,45 2143 27152 964,4t t= ⋅ + ⋅ ⋅ = + ⋅ . 

Виходячи із умови (1), якщо прийняти, що 
допустимі втрати енергії в двигуні за цикл до-
рівнюють фактичним втратам ( )доп.ц цА А∆ = ∆ : 

0
47957 27152 21,57

964,4
t −⎛ ⎞
= =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 с. 

Тривалість одного циклу 

ц р уст г 0Т t t t t= + + + , 

ц 0,465 12 0,422 21,57 34,457Т = + + + =  с. 

При виконанні технологічних процесів устt  
може змінюватись. Результати розрахунків 0t  
при різних значеннях устt  наведені у табл. 1. 

Таблиця  1  

Розрахунок часу перерви у відносних одиницях 
до часу роботи при усталеній швидкості 

№ 
пор. устt , с ц доп.цА А∆ = ∆ , 

Вт·с 0t ,с 0*t ,с 

1 12 47 957 21,57 1,8 

2 15 54 230 21,41 1,427 

3 20 64 685 21,14 1,06 

4 25 75 140 20,87 0,84 

5 30 85 593 20,6 0,68 

Із табл. 1 видно, що при збільшенні устt  (ча-
су роботи двигуна при усталеній швидкості) 
значення 0t  (мінімально необхідного часу для 
забезпечення умови, що температура двигуна 
не перевищить допустимого значення) має тен-
денцію до зменшення. 

Це пояснюється тим, що із збільшенням устt  

температура двигуна θ  в кінці ( )уст 2=t t t  змен-
шується (рис. 1). 

По отриманим результатам побудована за-

лежність ( )0* устt f t= , де 0
0*

уст

tt
t

= ,(рис. 2). 

У розглядаємому прикладі для будь-яких 
значень устt  на практиці можна прийняти 

0 21,57 22t = ≈  с, оскільки зміна значення 0t  із 
збільшенням устt  незначна. 
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Рис. 2. Залежність ( )0* устt f t=  

Тобто, після кожного проходу різця по ко-
лектору час перерви повинен бути не менше  
22 с, щоб не допустити перевищення допусти-
мого значення температури двигуна. 

 

ВИСНОВОК 

Для визначення часу перерви у циклі роботи 
двигуна пристроїв, які використовуються при 
ремонті локомотивів, доцільно для кожного 
пристрою мати залежність ( )0* устt f t= , розра-

ховані з урахуванням особливостей технологіч-
ного процесу. 

Рекомендується при визначенні технічних 
характеристик пристроїв вказувати мінімаль-
ний час перерви між циклами при певних тех-
нологічних операціях для забезпечення умови 

ц доп.цА А∆ ≤ ∆ . 
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Л. В. ДУБИНЕЦ, О. Л. МАРЕНИЧ, А. Н. МАТКО 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЦИКЛА РАБОТЫ 
ДВИГАТЕЛЕЙ УСТРОЙСТВ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ  
ПРИ РЕМОНТЕ ЛОКОМОТИВОВ 

Доказана целесообразность определения часовых характеристик цикла работы двигателей в за-
висимости от особенностей технологического процесса, который выполняется с помощью опреде-
ленного устройства. Приводится соответствующая методика. 

Ключевые слова: двигатель, локомотив, временные характеристики, температура двигателя, 
время паузы, торможение противовключением

L. V. DUBINECH, A. L. MARENICH, A. N. MATKO 

DETERMINATION OF TIME CYCLE ENGINES OF DEVICES USED  
IN LOCOMOTIVE REPAIR 

Reasonability of determination the hour characteristics of engine cycle depending on peculiarities of 
technological process, which is executed with a help of certain equipment, is shown in the article. The 
corresponding methodology is given. 

Keywords: engine, locomotive, temporal characteristics, engine temperature, time of pause, the inhibition of 
the opposition 
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УДК 621.891 

В. А. КОВАЛЬ (КНУ ім. М. Остроградського, м. Кременчук) 

ЗМІНА ФОРМИ КОВЗНИХ КОНТАКТІВ У ПРОЦЕСІ 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ 

У результаті проведених теоретичних досліджень отримано модель для опису зміни форми ковзних кон-
тактів у процесі експлуатації міського електротранспорту у вигляді системи диференціальних рівнянь для 
визначених початкових умов. Вирішивши цю систему з врахуванням геометрії вихідного стану вставки 
струмоприймача, можна отримати величину зміщення, за допомогою якої можна визначити утворений пере-
різ вставки струмоприймача при відповідному пробігу міського електротранспорту. 

Ключові слова: ковзні контакти, міський електротранспорт, вставки струмоприймача, надійність 

Вступ 

Одним з найпотужніших споживачів елект-
роенергії народного господарства України є 
міський електротранспорт. В умовах світової 
економічної кризи, міський електротранспорт 
зберігає провідну роль у пасажироперевезен-
нях. 

Сучасний етап розвитку країни супроводжу-
ється збільшенням випуску більш досконалого 
рухомого складу міського електротранспорту 
при постійному зростанні обсягів пасажиропе-
ревезень. Але існує проблема заміни морально 
та фізично застарілого рухомого складу місько-
го електротранспорту. Крім того, використову-
ваний електротранспорт необхідно забезпечити 
високим рівнем надійності усіх його складових. 

Однією з відповідальних систем, від якої за-
лежить безпека руху на дорогах, безумовно є 
«струмоприймач – контактний провід». Серед 
складових деталей струмоприймачів електро-
транспорту найменшим ресурсом володіють 
ковзні контакти [1, 2]. 

Ковзні контакти міського електротранспор-
ту, які встановлені на струмоприймачах, слу-
жать для зняття струму з контактного проводу 
[2]. Вони повинні забезпечувати надійне стру-
мознімання, як під час стоянки, так і під час 
руху електротранспорту за різними маршрута-
ми, а також при їх відхилені від осі підвіски 
контактних проводів. 

Для забезпечення надійності роботи ковзних 
контактів міського електротранспорту ставлять 
вимоги щодо їх фізико-механічних та триботе-
хнічних властивостей. Особливою складністю 
при вирішенні триботехнічних проблем у ковз-
них контактах є дія електричного струму, яка 
приводить до підсилювання умов зовнішнього 
тертя і зношування. 

Ковзні контакти міського електротранспор-
ту, які виготовлені з традиційних та компози-

ційних матеріалів не відповідають техніко-
експлуатаційним вимогам, що ставляться для 
забезпечення надійності і довговічності даної 
системи, особливо, в умовах посилення наван-
тажувально-швидкісних режимів експлуатації 
міського електротранспорту та виходячи з тех-
ніко-економічного критерію. Тобто, створення 
матеріалів для ковзних контактів, які задоволь-
няли б жорстким вимогам експлуатації в екст-
ремальних умовах є актуальною задачею для 
науково-дослідних установ та окремих розроб-
ників. 

Аналіз попередніх досліджень 

Сучасний аналіз процесу зношування [3-5] 
показує, що система деформування поверхне-
вого шару при терті володіє багаторівневим 
характером. Матеріалам властиві неоднорід-
ність структури поверхневого шару і в ньому 
концентруються скупчення дефектів та локалі-
зуються внутрішні напруження. В результаті 
концентрації дефектів і росту їх в мікротріщи-
ни вздовж границь неоднорідних шарів відбу-
вається руйнування. 

Але процес зміни структур елементів систе-
ми в межах стану врівноваженості в залежності 
від зовнішніх умов (навантаження, температу-
ра), будови та властивостей матеріалів може 
досягти різного ступеню пристосованості, зок-
рема, до різних форм існування дислокаційної 
структури, її якісних та кількісних характерис-
тик. 

Зниження зносу повинно зводитися до анігі-
ляції конфігураційної ентропії, тобто до подо-
лання вимог другого закону термодинаміки. 

В теоріях неврівноваженого стану та дина-
міки систем [6] особливу увагу надають нестій-
кості в цих системах, що означає – початково 
малі зміни з часом можуть суттєво підсилитися. 
Існують системи з двома типами поведінки: 
такі, що відносяться до неупорядкованого стану 
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при одних умовах та до когерентного – при ін-
ших. Порушення впорядкованості відбувається 
в області термодинамічної рівноваги і поблизу 
неї. Порядок може утворюватись лише вдалині 
від врівноваженості при умові підпорядкування 
системи нелінійним законам визначеного типу. 
В цьому плані дисипативні структури слід від-
нести до когерентних явищ, оскільки в них 
проявляється процес когерентної взаємодії час-
тинок, який характерний для відкритих термо-
динамічних систем [4]. У відкритих системах 
відбувається обмін енергією і речовиною із зо-
внішнім середовищем. 

Метою роботи є опис зміни форми ковзних 
контактів у процесі експлуатації міського елек-
тротранспорту. 

Результати досліджень 

Якщо розглянути взаємодію елементів ковз-
них контактів міського електротранспорту, то, 
можна виділити дві системи сил і деформацій: 
узагальнену і локальну. Узагальнена система 
характеризує опорну взаємодіючу поверхню 
ковзного контакту «вставка –провід». 

Формування поверхні вставки струмоприй-
мача в процесі попереднього припрацювання і 
подальшій експлуатації міського електротранс-
порту можна розглядати в загальному випадку 
як макрорельєф, а в локальному – як мікроре-
льєф. Причому макрорельєф буде визначатись 
сукупністю мікрорельєфів. 

У процесі експлуатації геометрична форма 
вставки струмоприймача змінюється і являє 
собою складну поверхню n-го порядку, яку при 
фізичному моделюванні можна спростити і по-
дати у вигляді поверхонь другого порядку, що 
переходять з одного виду в інший (рис. 1). 

 
Рис. 1. Зміна геометричної форми поперечного  
перерізу вставки струмоприймача: від вихідного 

(нового) перерізу до перерізів після деякого пробігу 
міського електротранспорту 

Розглянемо зміну форми перерізу вставок 
струмоприймача міського електротранспорту з 
математичної точки зору, врахувавши напру-
жено-деформований стан робочої поверхні [5]. 

Для цього спрямуємо вісь ОY вздовж напрямку 
руху контактного проводу, а ОX і OZ у перпен-
дикулярних напрямках для руху струмоприй-
мача вздовж контактного проводу. Тоді згідно 
роботи [5] координати точок поверхні вставки 
струмоприймача можна визначити за виразами: 

 ( ) ),,(,, 11 czyBczyfх ±= ; (1) 

 ( ) ),,(,, 22 czxBczxfy ±= ; (2) 

 ( ) ),,(,, 33 cyxBcyxfz ±= , (3) 

де f(у,z,c1), f(х,z,c2), f(х,у,c3) – функції, що ха-
рактеризують деформації стиску в перерізах 
ХОУ, ХОZ, YOZ, що відбуваються в процесі 
тертя і зношування вставки струмоприймача 
при взаємодії з контактним проводом; с1, с2, с3 
– константи, які залежать від форми робочої 
поверхні вставки струмоприймача; 

),,( 1czyB± , ),,( 2czxB± , ),,( 3cyxB±  – 
девіаторні частини тензора деформацій, що ві-
дповідають за видозміну форми вставки стру-
моприймача при взаємодії з контактним прово-
дом; В(у,z,c1), В(х,z,c2), В(х,у,c3) – функції пере-
міщення точок робочої поверхні вставки стру-
моприймача при русі міського 
електротранспорту у напрямках зазначених 
осей координат. 

Зауважимо, що з рівнянь (1)-(3) виключено 
фактор часу і вони характеризують траєкторії 
руху точок поверхні вставок струмоприймача. 
Для визначення зміщення будь-якої точки з ви-
хідної поверхні на поверхні, які утворяться в 
результаті процесу тертя і зношування необхід-
но провести розклад цих рівнянь в ряд Тейлора 
[3] і обмежитися похідними першого порядку, 
оскільки похідні вищого порядку не здійсню-
ють суттєвий вплив на напружено-
деформований стан вставок струмоприймача. 

У роботі [7] деформацію матеріалу в будь-
якій точці вставки струмоприймача можна ви-
значити подовженням чи скорочуванням будь-
якого лінійного елементу поверхні, що прохо-
дить через цю точку. Координати елемента по 
відношенню до досліджуваної точки дорівню-
ють:  

 ;dx l= ρ  ;dy m= ρ  dz n= ρ , (4) 

де ρ – довжина елемента; l, m, n – спрямовуючі 
косинуси, що відображують умови навантаження 
при протіканні відповідних процесів тертя. 

Зміщення uх, uу, uz елемента вздовж осей ко-
ординат ОХ, ОУ, OZ в процесі деформації мо-
жна визначити за виразами: 
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1 1

( , ) ( , )

( , , ) ( , , )x

f y z f y zA A A Au dy dz m n
y z y zf y z c f y z c
∂ ∂ ∂ ∂

= + + = ρ + ρ +
∂ ∂ ∂ ∂

∫ ∫ ; (5) 

 
2 2

( , ) ( , )

( , , ) ( , , )y

f x z f x zA A A Au dx dz l n
x z x zf x z c f x z c
∂ ∂ ∂ ∂

= + + = ρ + ρ +
∂ ∂ ∂ ∂

∫ ∫ ; (6) 

 
3 3

( , ) ( , )

( , , ) ( , , )z

f x y f x yA A A Au dx dy l m
x y x yf x y c f x y c
∂ ∂ ∂ ∂

= + + = ρ + ρ +
∂ ∂ ∂ ∂

∫ ∫ . (7) 

У процесі зношування довжина елементу мікрорельєфу змінюється згідно виразу: 

 2 2 2
1 (1 y y yx x xz z zu u uu u uu u ul m n lm nl mn

x y z y x z x z y
⎞∂ ∂ ∂⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ ∂ ∂∂ ∂ ∂⎛ ⎞ρ = ρ + + + + + + + + + ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎠

. (8)

Відносна деформація мікрорельєфу, що спо-
стерігається в процесі тертя відносно осей ко-
ординат становить: 

 ;x
xx

u
x

∂
= ε

∂
   y

yy

u
y

∂
= ε

∂
;   z

zz
u
z

∂
= ε

∂
;  

 ;yx
xy

uu
y x

∂∂
+ = ε

∂ ∂
   x z

xz
u u
z x

∂ ∂
+ = ε

∂ ∂
; (9) 

 y z
yz

u u
z y

∂ ∂
+ = ε

∂ ∂
. (10) 

Для ізотропного тіла, згідно закону Гука, за-
лежність компонентів тензора деформацій і на-
пружень в загальному випадку має вигляд: 

 2 ;x xσ = λΘ+ µε    2 ;y yσ = λΘ+ µε  

 2 ;z zσ = λΘ+ µε   (11) 

 yz yzτ = µγ ;   zx zxτ = µγ ; 

 xy xyτ = µγ , 

де σх, σу, σz – нормальні напруження вздовж 
осей координат; λ, µ – пружні сталі Ламе;  

Θ = εх+ εу+ εz, z
u

y
u

x
u zyx

∂
∂

+
∂

∂
+

∂
∂

=Θ ; τxy, τzx, τyz – 

дотичні напруження; yz
yz

uu
y z

∂∂
γ = +

∂ ∂
, 

x z
zx

u u
z x

∂ ∂
γ = +

∂ ∂
, y x

yx

u u
x y

∂ ∂
γ = +

∂ ∂
. 

Якщо рівняння системи (11) підставити у рі-
вняння рівноваги, запропоноване в роботі [7], 
то отримаємо:  

 

0;

0;

0.

xyx xz

y yx yz

zyzxz

x
x y z

y
y x z

z
z x y

∂τ⎧∂σ ∂τ
+ + + =⎪ ∂ ∂ ∂⎪

⎪∂σ ∂τ ∂τ⎪ + + + =⎨
∂ ∂ ∂⎪

⎪ ∂τ∂τ∂σ
⎪ + + + =
∂ ∂ ∂⎪⎩

  (12) 

Після деяких перетворень і спрощень сис-
теми рівнянь (12) маємо систему диференціа-
льних рівнянь Ламе: 

( )

( )

( )

2

2

2

0;

0;

0,

x

y

z

u x
x

u y
y

u z
z

⎧ ∂Θ⎛ ⎞λ + µ + µ∇ + =⎜ ⎟⎪ ∂⎝ ⎠⎪
⎪ ⎛ ⎞∂Θ⎪ λ + µ + µ∇ + =⎨ ⎜ ⎟∂⎝ ⎠⎪
⎪ ∂Θ⎛ ⎞⎪ λ + µ + µ∇ + =⎜ ⎟∂⎪ ⎝ ⎠⎩

 (13) 

де 
2 2 2

2
2 2 2x y z

∂ ∂ ∂
∇ = + +

∂ ∂ ∂
 – оператор Лапласа. 

Висновки 

У результаті проведених теоретичних дослі-
джень отримано модель для опису зміни форми 
ковзних контактів у процесі експлуатації місь-
кого електротранспорту. Розв’язуючи систему 
диференціальних рівнянь (13) для визначених 
початкових умов, та враховуючи геометрію ви-
хідного стану вставки струмоприймача, можна 
знайти зміщення uх, uу, uz . Знаючи їх величину 
можна визначити утворений переріз вставки 
струмоприймача при відповідному пробігу мі-
ського електротранспорту. 
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В. А. КОВАЛЬ 

ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ СКОЛЬЗЯЩИХ КОНТАКТОВ В ПРОЦЕССЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА 

В итоге проведенных теоретических исследований получена модель для описания изменения формы 
скользящих контактов в процессе эксплуатации городского электротранспорта, в виде системы дифферен-
циальных уравнений для определенных начальных условий. Решив эту систему, с учетом геометрии исход-
ного состояния вставки токоприёмника, можно получить величину смещения, с помощью которой можно 
определить образованное сечение вставки токоприёмника при соответствующем пробеге городского элек-
тротранспорта. 

Ключевые слова: скользящие контакты, городской электротранспорт, вставки токоприёмника, надеж-
ность 

 

V. A. KOVAL  

CHANGE OF FORM OF SLIDING CONTACTS IN THE PROCESS  
OF EXPLOITATION OF ELECTRIC CITY TRANSPORT 

The in the total conducted theoretical researches a model for description of change of form of sliding contacts in 
the process of exploitation of electric city transport is got, as a system of differential equalizations for definite initial 
conditions. Deciding this system, taking into account geometry of the initial state of insertion of current receiver, it 
is possible to get relocation bias by which it is possible to define the well-educated section of insertion of current 
receiver at the proper run of electric city transport. 

Keywords: sliding contacts, electric city transport, insertions of currentreceiver, reliability 
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М. О. КОСТІН, О. Г. ШЕЙКІНА (ДІІТ) 

ОЗНАКА НАЯВНОСТІ ОБМІННОЇ ПОТУЖНОСТІ В СИЛОВИХ 
ЕЛЕКТРИЧНИХ ТЯГОВИХ КОЛАХ СИСТЕМИ ПОСТІЙНОГО 
СТРУМУ 

Отримано аналітичний вираз і виконано чисельні розрахунки миттєвої реактивної потужності як ознаки 
наявності обмінних електроенергетичних процесів в системі електричної тяги постійного струму. 

Ключові слова: струм, потужність, процеси, реактивна, коло електричне, ознака, система тяги 

Вступ 
Ця робота є продовженням і розвитком до-

сліджень електроенергетичних процесів в при-
строях системи електричної тяги постійного 
струму і зокрема, питань реактивної потужності 
[1, 2]. Вона спричинена тим, що часто при обго-
ворені результатів досліджень зазначених про-
блем спеціалісти-електроенергетики виходять із 
класичних понять реактивної потужності в лі-
нійних електричних колах синусоїдного струму. 
Як відомо, фізичний зміст реактивної потужнос-
ті в таких колах полягає в наявності обміну еле-
ктромагнітною енергією між джерелом і наван-
таженням (у розглядуваному випадку, між тяго-
вою підстанцією (ТП) та електрорухомим скла-
дом (ЕРС). Для цих кіл ознакою наявності 
обмінних процесів (а, отже, і реактивної потуж-
ності) є знак миттєвої потужності )()()( titutp = : 
за умови, що )(tp  змінює знак на від’ємний 
( 0)( <tp ), тоді обмінні процеси існують і обу-
мовлені вони наявністю реактивних елементів в 
розглядуваному колі. Такий підхід до енергети-
чного аналізу кіл з несинусоїдними електрични-
ми величинами, якими являються силові тягові 
кола, є помилковим, що випливає із таких екс-
периментальних даних і розсудів. 

На рис. 1, а приведені регистрограми за до-
бу випрямлених напруги )(tU  і струму )(tI  на 
одній із фідерних зон енергоділянки Придніп-
ровської залізниці, а на рис.1, б – часова залеж-
ність миттєвої потужності )()()( tItUtp = . Од-
ночасно, на рис. 2, а і б приведені такі ж самі 
величини для електровоза ДЕ1. І, як випливає із 
рис. 1, б і рис. 2, б, миттєва потужність 

0)( >tp , тобто, вона не змінює знак і тоді ніби-
то обмінні електроенергетичні процеси між ТП 
і ЕРС відсутні. Проте такий обмінний процес 
повинен бути, бо силові тягові кола і ТП, і ЕРС, 
і власне тягової мережі ( з пасивним згладжую-
чим пристроєм) мають потужні нелінійні реак-
тивні елементи: індуктивності обмоток якоря, 

головних і додаткових полюсів тягових двигу-
нів, індуктивних шунтів, згладжуючого реакто-
ра ТП, тягової мережі, ємності та індуктивності 
пасивних фільтрів та ін. Виявлена невідповід-
ність знаку миттєвої потужності та наявності 
обмінних процесів ще раз підтверджує, що кла-
сичні судження про обмінні процеси не є засто-
совуваними для кіл з несинусоїдними струмами 
та напругами. Тому ознакою наявності обмін-
них електроенергетичних процесів повинна бу-
ти інша, ніж )(tp , величина; розглянемо це пи-
тання для силових тягових кіл системи постій-
ного струму. 

Теоретичні та практичні розсуди 

Представимо фідерну ділянку системи елект-
ротяги у вигляді ТП, як активного двополюсника, і 
ЕРС, як пасивного двополюсника, з’єднаних тяго-
вою мережею (рис. 3). При цьому електричну схе-
му заміщення пасивного двополюсника, як наван-
таження, з вхідною напругою )(tU , представимо у 
вигляді паралельного з’єднання активного елемен-
та з провідністю G  і струмом )(tIa  та реактивно-
го елемента з провідністю B  і струмом )(tI p ; вхі-
дний струм )()()( tItItI pa += . Активний елемент 
відображає втрати активної потужності у наванта-
женні, а реактивний – споживання неактивної 
складової потужності (потужності накопичення та 
потужності викривлення). Цей елемент B  або не 
споживає енергію взагалі, або спочатку споживає 
її, а потім повертає джерелу. 

Розглянемо декомпозицію вхідних напруг 
)(tU  і струму )(tI  зазначеного вище двополю-

сника на ортогональні складові за допомогою 
процесу ортогоналізації Грама–Шмідта [3], 
який базується на ствердженні, що, як 
що{ }nk AAAA ,...,,...,2,1  – будь-яка кінцева або 
лічильна система лінійно незалежних векторів 
у гільбертовому просторі (базис), то існує орто-
гональна система { }nk BBBB ,...,,...,2,1 , що поро-
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джує те ж саме лінійне багатоутворення (де 
11 AB = ). Систему { }nk BBBB ,...,,...,2,1  отриму-

ють за допомогою рекурентних формул: 

 
( )∑

−

=

=−=
1

1
),...,3,2(,

k

i
i

ii

ik
kk nkB

BB
BAAB , (1) 

де ( )ik BA , ( )ii BB  – скалярні добутки відповід-
них векторів. 

 

 
Рис. 1. Часові залежності за добу у фідері: а – напруги і струму, б – миттєвої потужності,  

в – миттєвої реактивної потужності  
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Рис. 2. Випадкові функції: а – напруги та струму; б – миттєвої потужності і в – миттєвої реактивної  

потужності для однієї поїздки електровоза ДЕ1 на одній із ділянок Придніпровської залізниці 
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Рис. 3. Фідерна ділянка системи електротяги 

Поставимо у відповідність: UA ~1 , IA ~2 , 
тоді, згідно з виразом (1), у загальній формі 
можна записати, що  

( )
1

11

12
22 B

BB
BAAB −=  

або конкретно, ортогональна до напруги U  
складова струму pI  у векторній формі буде 
дорівнювати: 

 ( )
( )UUU

UIII p −= ,  (2) 

тоді в інтегральній формі для довільного інтер-
валу часу [ ]τ...0 : 

 )(
)(1

)()(1

)()(

0

2

0 tU
dttU

dttUtI
tItI p

∫

∫
−= τ

τ

τ

τ
.  (3) 

Чисельник другого доданку в (3) являє со-
бою активну потужність P , що споживає на-
вантаження (ЕРС), а знаменник – квадрат дію-
чого значення вхідної напруги 2

дU . Тоді вираз 
(3) можна представити , як 

 )()()( 2 tU
U
PtItI
д

p −= ,  (4) 

Помноживши усі доданки формули (4) на 
вхідну напругу )(tU , отримаємо остаточний 
вираз миттєвої реактивної потужності )(tq  у 
вигляді 

 )()()( 2
2 tU

U
Ptptq
д

−= ,  (5) 

де )()()( tItUtp = – миттєва потужність на-
вантаження (ЕРС). 

На рис. 1, в і 2, в побудовано часові залеж-
ності миттєвої реактивної потужності )(tq  для 
фідерної зони і електровоза ДЕ1. 

Як випливає із приведеного вище доведення 
виразу (5) реактивної потужності )(tq , якраз 
остання характеризує (представляє) реактивну 
складову струму )(tI p  і тому відповідає фізич-
ному змісту протікання електроенергетичних 
процесів на відміну від інших підходів, що ба-
зуються на чисто математичних абстракціях і 
аналогіях. Тому необхідно погодитись з погля-
дом [4], що для повного опису обмінних елект-
ромагнітних процесів необхідно розглядати 
миттєву реактивну потужність )(tq . В розгля-
дуваній системі електротяги )(tq  (рис. 1 і 2, в) 
свідчить про обмінні електроенергетичні про-
цеси між тяговою підстанцією ( як джерелом) 
та електровозом (як навантаженням). Обмінні 
процеси відсутні тільки у разі, якщо 0)( =tq  на 
протязі часу споживання електроенергії. По-
друге, знання )(tq  дозволяє оцінити втрати ак-
тивної потужності P∆  від протікання реактив-
ної потужності. Нарешті, поняття миттєвої реа-
ктивної потужності )(tq  дозволяє забезпечити 
оптимальну компенсацію інтегральної реактив-
ної потужності Q  з точки зору мінімуму втрат 
потужності P∆  у живлячій електричній мере-
жі. Для повної компенсації Q  потрібно, щоб 
миттєва реактивна потужність компенсуючого 
пристрою )(tqк  точно відповідала миттєвій ре-
активній потужності навантаження )(tq  і зна-
ходилася з нею у протифазі, тобто потрібно, 
щоб )()( tqtqк −= . 

Висновок 

Таким чином, при аналізі електромагнітних 
процесів у колах несинусоїдного струму потрі-
бно використовувати поняття миттєвої реакти-
вної потужності, а не її інтегральні характерис-
тики. 
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Н. А. КОСТИН, О. Г. ШЕЙКИНА  

ПРИЗНАК НАЛИЧИЯ ОБМЕННОЙ МОЩНОСТИ В СИЛОВЫХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТЯГОВЫХ ЦЕПЯХ СИСТЕМЫ ПОСТОЯННОГО 
ТОКА 

Получено аналитическое выражение и выполнены численные расчеты мгновенной реактивной мощности 
как признака наличия обменных электроэнергетических процессов в системе электрической тяги постоянно-
го тока. 

Ключевые слова: ток, мощность, процессы, реактивная, цепь электрическая, признак, система тяги 
 

N. KOSTIN, O. SHEIKINA 

THE SIGNS OF AVAILABILITY OF EXCHANGE POWER IN ELECTRIC 
TRACTION CIRCUITS OF THE DIRECT CURRENT SYSTEM 

 
Analytical expression has been evaluated and instantaneous reactive power as a sign of exchange electrical 

energetic processes in the system of electric traction of direct current have been calculated. 
Keywords: current, power, processes, reactive, electric circuit, sign, traction system 
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УДК 621.331 

В. Г. КУЗНЕЦОВ, Д. О. БОСИЙ, Т. І. КИРИЛЮК (ДІІТ) 

ОБЛІК ВТРАТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В ТЯГОВІЙ МЕРЕЖІ 
НЕПРЯМИМ СПОСОБОМ 

Запропоновано методологію визначення коефіцієнта втрат потужності для контактної мережі. Отримано 
вирази для визначення еквівалентного значення коефіцієнта втрат для існуючих схем живлення контактної 
мережі. 

Ключові слова: лічильник, втрати електроенергії, коефіцієнт налаштування лічильника втрат, еквівален-
тне значення коефіцієнта втрат, миттєве значення коефіцієнта втрат, струморозподіл 

Ліцензійна діяльність суб’єктів господарю-
вання та реструктуризація транспортної інфра-
структури України загострює невирішене пи-
тання розподілу втрат електричної енергії в тя-
говій мережі між локомотивним господарством 
та господарством електропостачання. До цього 
часу на залізницях України не існує єдиного 
вимірювального комплексу, який дозволить з 
комерційною точністю визначити різницю еле-
ктроенергії між відпущеною від шин тягової 
підстанції та спожитою електрорухомим скла-
дом. Причиною тому є головна специфіка ро-
боти електрифікованого транспорту – перемі-
щення в просторі та зміна величини наванта-
ження в часі. 

Історія питання розпочинається ще у 70-ті 
роки [2-4],  коли стало зрозуміло, що точне ви-
мірювання втрат в системі тягового електропо-
стачання неможливе через стохастичний харак-
тер навантаження. З певною похибкою пропо-
нувалось вирішити цю задачу за допомогою 
непрямих методів визначення втрат електрич-
ної енергії [5-7]. Одним з розповсюджених є 
метод «ампер-квадрат-годин», який зручний та 
точний для стаціонарної енергетики, де визна-
чаються втрати для об’єктів з постійними хара-
ктеристиками, такі як, лінії, трансформатори, 
перетворювачі і т.п. Одними з перших цей ме-
тод адаптували для систем тягового електропо-
стачання такі вчені як Марквардт К. Г., Бикадо-
ров А. Л., Доманський В. Т., Бардушко А. В. та 
ін. 

Відома розробка Ростовського інституту ін-
женерів залізничного транспорту лічильника 
втрат електроенергії Ф440П на базі електро-
нного лічильника електроенергії Ф440 змінного 
струму. Метод виміру втрат енергії заснований 
на реєстрації величини ампер-квадрат-годин на 
фідерах тягових підстанцій. Лічильник встано-
влюється на живлячому фідері, вимірює ампер-
квадрат-години в одиницю часу та масштабує 
їх до втрат електроенергії постійним коефіцієн-

том, який фізично представляє собою опір тя-
гової мережі на плечі прикладання еквівалент-
ного навантаження. Коефіцієнт пропорційності 
визначається спеціальною імітаційною модел-
лю для конкретної ділянки, чисельно дорівнює 
відношенню двох інтегральних величин – втрат 
електроенергії та інтегрального значення квад-
рату струму – і після введення до лічильника не 
коригується.  

Однак, як показали досліди [5], коефіцієнт 
налаштування залежить від величини вирівню-
вального струму, кількості потягів на зоні і т. 
ін., що і визначає значну похибку (до 7,5 %) 
цього способу. Похибку можна зменшити за-
клавши в механізм лічильника діапазон попе-
редньо розрахованих коефіцієнтів налаштуван-
ня. Істотно похибка визначення втрат зменшу-
ється при розрахунку коефіцієнтів налаштуван-
ня в режимі реального часу. Рішення цієї задачі 
можливе при функціонуванні автоматизованої 
системи комерційного обліку електроенергії.  

Подібний лічильник втрат електроенергії 
можна реалізувати і на сучасній елементній ба-
зі, сполучаючи комерційний облік електроенер-
гії з розрахунком втрат на базі єдиного при-
строю, наприклад, лічильника АЛЬФА Плюс 
(А2) та спеціалізованого програмного пакету 
AlphaPlus_LS. Остання розробка компанії Ель-
стер Метроніка - мікропроцесорний лічильник 
електроенергії Альфа А1800 з функцією обліку 
втрат (в модифікації лічильника присутня літе-
ра V) та спеціалізований програмний пакет Me-
tercat (AlphaPlus W2.1) [8]. Проте невирішеним 
залишається питання чисельного визначення та 
закономірності зміни коефіцієнту налаштуван-
ня в загальному вигляді. 

Метою даної роботи є розробка аналітично-
го методу, який дозволить в загальному вигляді 
визначити коефіцієнт налаштування лічильника 
втрат електроенергії для основних схем жив-
лення тягової мережі. 
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Для вирішення поставленої задачі та удо-
сконалення непрямого способу визначення 
втрат електричної енергії в тяговій мережі про-
понується дещо звузити поняття коефіцієнта 
втрат до відношення миттєвих значень втрат 
потужності та квадрату струмів фідерів, дослі-
дити відповідні залежності для різних схем жи-
влення з подальшим визначенням еквівалент-
ного значення. 

Виходячи з поставленої задачі, запишемо 
основне співвідношення, яке в кожен момент 
часу є опором ділянки тягової мережі від шин 
тягової підстанції до навантаження та визначає 
втрати потужності від струму даного фідера 
контактної мережі 

 ( ) ( )
2

ф ( )
P t

r t
I t
∆

= ,  (1) 

де ( )P t∆  – миттєве значення втрат потужності 
в тяговій мережі, Вт; 

2
ф ( )I t  – квадрат діючого значення струму 

фідера в даний момент часу, А2. 
Розглянемо найпростішу консольну схему 

живлення за умови прослідування ділянкою 
одного електрорухомого складу з постійними 
навантаженням та середньою швидкістю 
(рис. 1). В цьому випадку миттєве значення 
струму фідера в кожен момент часу дорівнюва-
тиме струму навантаження. Оскільки останнє 
не змінюється, то квадрат струму фідера є по-
стійною величиною на проміжку часу від поча-
тку руху (0) до значення T , яке дорівнює часу 
ходу поїзда підстанційною зоною. 

 
Рис. 1. Розрахункова схема консольної схеми  

живлення 

Втрати потужності в тяговій мережі визна-
чаються добутком квадрата струму фідера та 
опору відповідної ділянки тягової мережі. В 
загальному вигляді для консольної схеми 

( ) ( ) ( )2
0 фP t r x t I t∆ = ⋅ ⋅ ,  

де 0r  – питомий опір тягової мережі, Ом/км; 
( )x t  – відстань від шин тягової підстанції до 

навантаження в даний момент часу, км. 

Підставляючи значення ( )P t∆  для консоль-
ної схеми живлення в загальному вигляді до 
формули (1), отримаємо значення миттєвого 
опору за час руху поїзда фідерною зоною 

( ) ( ) ( ) ( )
2

0 ф
02

ф ( )
r x t I t

r t r x t
I t

⋅ ⋅
= = ⋅ ,  

в свою чергу ( ) L
Tx t t= ⋅ ,  

де L – довжина ділянки, км; 
T – час руху поїзда ділянкою, хв. 
Перетворюючи рівняння руху поїзда ділян-

кою з довжиною L  на протязі часу T , остаточ-
но отримаємо  

( ) 0r Lr t t
T

= ⋅ .  

Таким чином, з останнього виразу видно, 
що для визначення миттєвих значень втрат еле-
ктричної енергії необхідно в кожен момент ча-
су t  змінювати коефіцієнт налаштування лічи-
льника втрат синхронно з переміщенням наван-
таження. На практиці більший інтерес має інте-
гральне значення втрат електричної енергії на 
деякому інтервалі T .  

Уведемо визначення в загальному вигляді 
еквівалентного значення опору тягової мережі 
на періоді  T . 
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∫

∫ ∫
. (2) 

Для консольної схеми живлення матимемо 

( )

( )

20
ф

0
екв

2
ф

0

T

T

r L t I t dt
T

r
I t dt

⋅ ⋅
=
∫

∫
.  

Оскільки прийнято припущення про постій-
ність навантаження електрорухомого складу, 
значення ( )2

фI t  вважатимемо постійною вели-
чиною та винесемо за знак інтегралу, отримає-
мо 
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Слід зауважити, що отримане значення еквr  
визначає еквівалентний опір тягової мережі за 
деякий період часу під час прослідування діля-
нкою одного поїзду. 

Двостороння схема живлення (рис. 2) харак-
теризується відомою залежністю [1], де струми 
фідерів визначаються обернено пропорційно до 
відстаней між електрорухомим складом та тя-
говими підстанціями.  

 
Рис. 2. Розрахункова схема двосторонньої схеми 

живлення 

Для визначення еквівалентного опору дво-
сторонньої схеми живлення необхідно розділи-
ти втрати в тяговій мережі на кожну з двох під-
станцій. Умовимось вважати втратами в тяговій 
мережі, що припадають на певну підстанцію, ті 
втрати, які визначаються струмом її фідера. Та-
ким чином, для фіксованої миттєвої схеми та-
кими втратами будуть втрати між шинами тя-
гової підстанції та точкою струморозділу. Оскі-
льки тягове навантаження переміщується в 
просторі, визначимо в загальному вигляді, як 
розподіляється відома квадратична крива втрат 
в тяговій мережі між тяговими підстанціями під 
час прослідування одного поїзду. 

Миттєві втрати потужності для двосторон-
ньої схеми живлення в загальному виді визна-
чаються сумою добутку квадратів фідерів на 
відповідні опори тягової мережі. Для спрощен-
ня подальших викладок позначатимемо коор-
динату поїзда ( )x t  змінною x , пам’ятаючи про 
її залежність від часу
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2 2
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L L
−

+ − = λ . 

Форму кривої миттєвих втрат для двосто-
ронньої схеми живлення визначає вираз в дуж-
ках формули (3), при чому першим доданком 
визначається частина миттєвих втрат потужно-
стей, яка припадає на першу тягову підстанцію, 
другим – на другу підстанцію при слідуванні 
одного поїзду.  

Графічні залежності складової миттєвих 
втрат потужності та функції квадрату струмо-
розподілу будемо представляти на прикладі 
ділянки довжиною 20 км з швидкістю поїзда 
60 км/год. Так на рис. 3 показано розподіл зага-
льних втрат потужностей для двосторонньої 
схеми між суміжними тяговими підстанціями. 

 
Рис. 3. Складові миттєвих втрат потужності в тя-

говій мережі для двосторонньої схеми живлення:  
1, 2 – втрати, які припадають на першу та другу тя-
гові підстанції; 3 – загальні втрати в тяговій мережі 

В свою чергу квадрати струмів фідерів для 
двосторонньої схеми в загальному вигляді до-
рівнюватимуть 
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або після вираження координати ( )x t  через 
середню швидкість поїзда 
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⎝ ⎠

.  

Графічний вигляд отриманих залежностей 
для постійної величини навантаження визнача-
ється формою квадратів функцій струморозпо-
ділу, а саме 
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графіки яких представлені на рис. 4 

 
Рис. 4. Квадрати функції струморозподілу: 

1, 2 – фідери першої та другої підстанції 

Користуючись запропонованим визначен-
ням миттєвого опору (1), та беручи до уваги 
необхідність розділення сумарних втрат поту-
жності на частини, величин яких визначаються 
залежностями на рис.4 (1,2), запишемо форму-
ли визначення миттєвих опорів для кожного 
фідеру двосторонньої схеми живлення 
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 Застосовуючи визначення еквівалентного 
опору (2), визначимо його значення в загально-
му вигляді для одного з фідерів двосторонньої 
схеми живлення, замінюючи координату роз-
ташування навантаження ( )x t  добутком серед-
ньої швидкості поїзда L T  та змінної часу t  
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Винесемо постійні величини за знаки інтег-
ралів, та розкриємо дужки в підінтегральних 
виразах 
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Найбільш розповсюдженою для нормально-
го режиму роботи систем тягового електропос-
тачання є вузлова схема живлення (рис. 5), яка 
має більш складні залежності розподілу струмів 
між фідерами тягових підстанцій.  

а

 
б

 
Рис. 5. Розрахункові схеми вузлової схеми жив-

лення для варіантів розташування навантаження 
перед постом секціонування (а) та за ним (б) 

За такої схеми живлення необхідно розгля-
дати варіанти розташування навантаження пе-
ред постом секціонування та після нього. В за-
гальному вигляді миттєві втрати потужності 
для вузлової схеми живлення визначаються фо-
рмулою
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Для подальших досліджень розглянемо ли-
ше втрати від струмів попутного та суміжного 
фідера однієї тягової підстанції, сума яких ви-
значає втрати, що приходяться на одну тягову 
підстанцію (рис. 6), розподіл складових миттє-
вих втрат потужностей між тяговими підстан-
ціями за прийнятих припущень симетричний. 

Для попутного та суміжного фідерів миттєві 
втрати потужності мають вигляд 
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Рис. 6. Складові миттєвих втрат потужності в тя-
говій мережі для вузлової схеми живлення:  

1 – загальні; 2, 3 – складові втрат від струмів першої 
та другої підстанції; 4 – складова втрат від струму 
попутного фідера; 5 – складова втрат від струму 

суміжного фідера 

В свою чергу, квадрати струмів фідерів вуз-
лової схеми живлення визначаються наступни-
ми формулами. Графічний вигляд отриманих 
залежностей визначається формою функцій 
кваратів струморозподілу та представлений на 
рис. 7 
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З використанням припущення про рівномір-
ність руху поїзда ділянкою, залежності квадра-
тів струму від часу матимуть вигляд 
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Рис. 7. Квадрати функції струморозподілу: 

1, 2 – попутні фідери першої та другої підстанції;  
3 – суміжні фідери 

Користуючись визначенням (1), знайдемо в 
загальному виді вираз миттєвого опору контак-
тної мережі відносно попутного та суміжного 
фідерів, розглядаючи окремо варіанти розташу-
вання навантаження відносно поста секціону-
вання  
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На підставі визначення еквівалентного опо-
ру (2), визначимо його значення в загальному 
вигляді для попутного фідера вузлової схеми 

живлення, враховуючи різні варіанти розташу-
вання навантаження відносно вузла сумою ін-
тегралів відповідних функцій
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Аналогічно до попереднього випадку, опус-
каючи перетворення підінтегральних виразів, 

отримаємо еквівалентний опір для суміжного 
фідера вузлової схеми живлення 
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Отримані таким чином миттєві та еквівален-
тні характеристики опорів для кожної схеми 
живлення занесемо до табл.1 

Таблиця  1  

Миттєві та еквівалентні опори  
для різних схем живлення 

№ 
пор. Схема живлення ( )r t  еквr  

1 Консольна 0
1
2

r L  

2 Двостороння 0
1
4

r L  

3 Вузлова* 

0
tr L
T

 

0 0
2 1

11 2
r L r L  

Примітка :  в чисельнику приведено значення 
для попутного фідера, в знаменнику – для суміжно-
го. 

Висновки 

1. На підставі аналізу літературних джерел 
встановлено, що облік втрат енергії в тяговій 
мережі непрямим способом можна реалізувати 
на сучасній елементній базі, проте не існує ана-

літичних методів для визначення коефіцієнта 
налаштування в загальному вигляді. 

2. Запропоновано звузити поняття коефіціє-
нту втрат до відношення миттєвих значень 
втрат потужності та квадрату струмів фідерів з 
подальшим визначенням еквівалентного зна-
чення. 

3. В результаті розрахунків встановлено, що 
миттєві опори для різних схем живлення одна-
кові. 

4. Згідно з припущенням, що на міжпідстан-
ційній зоні знаходиться один потяг з постійним 
навантаженням, що курсує з постійною швид-
кістю отримані вирази для визначення еквіва-
лентного значення коефіцієнта втрат для існу-
ючих схем живлення контактної мережі. 
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В. Г. КУЗНЕЦОВ, Д. А. БОСЫЙ, Т. И. КИРИЛЮК 

УЧЕТ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ТЯГОВОЙ СЕТИ 
КОСВЕННЫМ СПОСОБОМ 

Предложена методология определения коэффициента потерь мощности для контактной сети. Получены 
выражения для определения эквивалентного значения коэффициента потерь для существующих схем пита-
ния контактной сети. 

Ключевые слова: счётчик, потери электроэнергии, коэффициент настройки счётчика потерь, эквивалент-
ное значения коэффициента потерь, мгновенное значения коэффициента потерь, токораспределение 

V. G. KUZNETSOV, D. A. BOSIY, T. I. KIRILUK  

METHOD FOR DETERMINING THE POWER LOSS IN THE CONTACT 
SYSTEM 

The authors offer conferencing method for determining the power loss coefficient for the contact network. Au-
thors have received expressions for the equivalent value of loss coefficient for the existing power schemes contact 
network. 

Keywords: meter, power loss, the power loss coefficient, equivalent value of loss coefficient, instantaneous 
value of loss coefficient, current distribution 

109



© Н. О. Логвінова, Д.О. Босий, О. М. Полях, 2012  

УДК 621.331 

Н. О. ЛОГВІНОВА, Д. О. БОСИЙ, О. М. ПОЛЯХ (ДІІТ) 

ЗМЕНШЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВИТРАТ ЗА ДОПОМОГОЮ 
ЕНЕРГООПТИМАЛЬНОГО РУХУ ПОЇЗДІВ  

В статті виконані дослідження для зменшення вартості електроенергії на тягу поїздів в умовах оптового 
ринку електроенергії. Проведені розрахунки показують, що відомі раніше критерії оцінки ефективності еле-
ктроспоживання в ринкових умовах недоречні. 

Ключові слова: електроенергія, витрати, оптимізація, оптовий ринок, багатотарифна система, рух поїздів 

Вступ 
Розвиток і удосконалення методів управлін-

ня рухом поїздів пов’язані з необхідністю ви-
користання критеріїв мінімуму вартості елект-
роенергії, спожитої на тягу поїздів,  а в більшо-
сті випадків на залізницях застосовують крите-
рій мінімуму спожитої електроенергії. При 
змінних тарифах на електроенергію задача роз-
рахунку вартості електроенергії суттєво ускла-
днюється. Одночасно з цим виникають додат-
кові проблеми щодо зміни планування і органі-
зації процесу перевезень. 

Вибір оптимальних режимів ведення поїздів 
являється однією з основних задач залізничного 
транспорту. Задача оптимального ведення поїз-
дів, в першу чергу, визначається повнотою об-
ліку сукупності факторів, які характеризують 
дільницю, моделлю руху поїзду, різноманітни-
ми факторами і умовами процесу руху поїздів. 

Багато вчених займалось проблемами опти-
мізації транспортного потоку, основними серед 
них є Доманский В.Т., Землянов В.Б., Скало-
зуб В.В., Левин Д.Ю., Мирошниченко Р. И. 
Нажаль, на сьогоднішній день проблема з оп-
тимізацією потоків поїздів з урахуванням енер-
гетичних показників до кінця не вирішена. 

На основі даних про залізничну ділянку (по-
їзд, локомотив, час руху, обмеження швидкості, 
багатотарифну оплату за спожиту електроенер-
гію та ін.) розраховується оптимальний за вар-
тістю режим ведення поїзда у виді карти діль-
ничних швидкостей або перегінних часів ходу. 

Характеристики задачі вибору оптима-
льних режимів ведення поїздів 

В цих задачах необхідно враховувати такі 
параметри, як координати місцезнахожденння і 
часу; управління (номер позиції контролера); 
швидкість центру маси поїзда; маси локомоти-
ва і поїзда; коефіцієнт інерції мас, які оберта-
ються; прискорення сили тяжіння; сила тяги 
локомотива; опір поступального руху поїзда; 
діюча на поїзд гальмівна сила; температура пе-
регріву тягових електродвигунів; теплові хара-

ктеристики і струм тягового електродвигуна, 
сумарна сила натискання гальмівних колодок; 
напруга контактної мережі; сукупність випад-
кових факторів задачі. Крім того, необхідно 
враховувати наступні характеристики – актив-
ний струм електровозу, еквівалентний опір тя-
гової мережі, тарифи на оплату електроенергії 
по періодам доби.  

Аналіз роботи залізниці «О» при умові 
вступу в оптовий ринок електроенергії 

При розрахунках оптимальних режимів руху 
поїздів виділяються три часові зони. Відмін-
ність значень ціни електроенергії для різних 
зон наведено в табл.1. та споживачів табл. 2. 

Таблиця 1 
Коефіцієнт зонного обліку 

Тарифна 
зона 

Січень, 
лютий, 

листопад, 
грудень 

Березень, 
квітень,  
вересень, 
жовтень 

Травень, 
червень, 
липень, 
серпень 

Коефіцієнт 

Пік 

з 8-00  
до 10-00;
з 17-00  
до 21-00.

з 8-00  
до 10-00; 
з 18-00  
до 22-00. 

з 8-00  
до 11-00; 
з 20-00  
до 23-00. 

1,68 

Напівпік 

з 6-00  
до 8-00; 
з 10-00  
до 17-00;
з 21-00  
до 23-00.

з 6-00  
до 8-00; 
з 10-00 
до 18-00; 
з 22-00  
до 23-00. 

з 7-00  
до 8-00; 
з 11-00  
до 20-00; 
з 23-00  
до 24-00. 

1,02 

Ніч з 23-00  
до 6-00. 

з 23-00  
до 6-00. 

з 24-00 
до 7-00. 0,35 

Функція ціни на оптовому ринку електро-
енергії прогнозується оператором ринку, в за-
лежності від показників маневрової потужності 
генерації і собівартості. 

Моделювання режимів ведення поїздів 
Розрахунки споживання електроенергії на тя-

гу поїздів на дільниці «З-П-К-О-С», виконані для 
вантажних поїздів в квітні місяці, показали від-
мінності в показниках вартості ефективності.  

Представлені графіки фактичного споживан-
ня електроенергії при веденні вантажних та па-
сажирських поїздів на дільниці. Варто зазначити 
важливу особливість організації процесів пере 
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Таблиця 2 
Вартість електроенергії споживачів 

Найменування 
показника 

Клас  
напруги

Період  
часу 

Величина 
показника 
без ПДВ,  

коп/кВт·год 
Нічний 26,030 

Напівпіковий 75,857 1 клас 
Піковий 124,942 
Нічний 33,135 

Напівпіковий 96,563 

Тризонні тари-
фи, диференці-

йовані 
за періодами ча-

су  
 2 клас 

Піковий 159,046 
везень, оптимальних по критерії мінімуму вар-
тості спожитої на тягу електроенергії. При вар-
тісній оптимізації для дільниць необхідно ство-
рення пакету режимних карт, кожна з яких по-
винна використовуватись в різні періоди доби. 

В умовах ринку електроенергії задачі щодо 
розрахунку оптимальних режимів ведення по-
їздів повинні вирішуватися у взаємозв’язку з 
задачами по оцінюванню ефективності застосу-
вання змінних тарифів оплати електроенергії. 
Для забезпечення можливості такого комплекс-
ного аналізу необхідно розробляти уточнюючі 
критерії ефективності застосування змінних та-
рифів оплати для розрахунків оптимальних ре-
жимних карт ведення поїздів електроенергії з 
врахуванням споживання активної та реактив-
ної. Для визначення економічної доцільності 
важливо знати обсяги спожитої електроенергії 
на тягу поїздів по періодам доби, а й співвід-
ношення між цими показниками. На рис. 1 – 7 
показано як було змінено рух поїздів на тяго-
вих підстанціях 1 – 7 ділянки «З-П-К-О-С». 

 
Рис. 1. Профіль потужності тягової підстанції 1 

 
Рис. 2. Профіль потужності тягової підстанції 2 

 
Рис. 3. Профіль потужності тягової підстанції 3 

 
Рис. 4. Профіль потужності тягової підстанції 4 

 
Рис. 5. Профіль потужності тягової підстанції 5 

 
Рис. 6. Профіль потужності тягової підстанції 6 

 
Рис. 7. Профіль потужності тягової підстанції 7 

Результати розрахунку економії на підстан-
ціях 1 – 7 при зміні графіку руху вантажних по-
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їздів з пікових (напівпікових) зон в нічні зони 
наведено в табл. 3. 

Таблиця 3 
Розрахункові показники економії 

№ підстанції Річна економія, грн. 
1 1730000 
2 3350000 
3 415000 
4 1330000 
5 180000 
6 1145000 
7 759000 

Разом  8909000 
Проаналізуємо розрахункові витрати елект-

роенергії на напрямку «З-О-С». Дані для розра-
хунку наведено у табл. 4. 

Таблиця 4 
Розрахункові дані 

Ділянка 
Парний 
напря-
мок, у.в. 

Непар-
ний на-
прямок, 
у.в. 

Довжи-
на ділян-
ки, км 

Локо-
мотив 

З-П 64 64 173.3 ВЛ-80 
К-П 61 64 142.7 ВЛ-80 
К-О-С 59 61 117.8 ВЛ-80 
Розрахунок необхідної потужності електро-

возів при різних вагових нормах на ділянках 
«З-П», «П-К», «К-О-С» приведені в табл. 5–7. 

Таблиця 5 
Витрати на ділянці «З-П» 

Потужність, кВт Вага, т 
7309 4000 
7796 4500 
8817 5000 
9282 5500 

10746 6000 
11713 6500 
12200 7000 
12729 7500 
13241 8000 
13830 8500 

 
Таблиця 6 

Витрати на дільниці «П-К» 
Потужність, кВт Вага, т. 

5968 4000 
7451 4500 
7923 5000 
8448 5500 
9001 6000 
9580 6500 

10156 7000 
10566 7500 
10969 8000 
11423 8500 

 
 

Таблиця 7 
Витрати на дільниці «К-О-С» 

Потужність, кВт Вага, т. 
4838 4000 
5875 4500 
6234 5000 
6645 5500 
7114 6000 
7790 6500 
8111 7000 
8597 7500 
9008 8000 
9533 8500 

Сумарні витрати електроенергії на ділянці 
довжиною 433,8 км «З-О-С» наведено в табл. 8. 

Таблиця 8 
Витрати на дільниці «З-О-С» 

Вагова 
норма, 

т 

Сумарні ви-
трати електро-

енергії, 
кВт·год 

Сумарна 
вартість 
витрат, 
грн 

Витрати 
ресурсів 
на 1 км, 
грн 

4000 18116,6 8695,9 20,04 
4500 21123,4 10139,2 23,37 
5000 22969,7 11025,4 25,41 
5500 24376,3 11700,6 26,97 
6000 26862,8 12894,1 29,72 
6500 29184,7 14008,6 32,29 
7000 30471,2 14626,1 33,71 
7500 31894,1 15309,1 35,29 
8000 33219,1 15945,1 36,75 
8500 34787,7 16698 38,49 

Результати одержані із застосуванням при-
йнятої в Укрзалізниці методики і програмних 
засобів за розрахунком нормативних графіків 
ведення вантажних поїздів показують, що умо-
ви ОРЕ припускають необхідність застосування 
режимних карт по раціональному управлінню 
тягою поїзда. 

Це найбільш актуально за умови постійного 
зростання вартості електроенергії на тягу поїздів. 

Проведено аналіз зростання тарифів за пері-
од 2004 – 2010 рік та відповідна динаміка спо-
живання електроенергії (табл. 9, 10). 

Таблиця  9  
Динаміка споживання електроенергії 

Рік 

Об’єм 
переве-
зень, 

млн т·км 
брутто 

Електро-
тяга, 

млн т·км 
брутто 

Витрати 
електро-
енергії, 
млн 

кВт·год 

Сума 
сплати 
за елек-
тро-

енергію,
млн грн 

2004 105585 86819 1118,8 261 
2005 101926 84565 1097,5 289 
2006 104335 93639 1112,8 352 
2007 112542 93639 1166,8 428 
2008 114409 95031 1170,1 581 
2009 98846 84904 1044,2 689 
2010 97514 85739 1076,7 816 
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Таблиця  10 

Ріст вартості середніх тарифів, % 
Клас напруги 

Рік 1 клас 
16,3 коп/кВт·год 

2 клас 
24,97 коп/кВт·год 

2004 100 100 
2005 113 109 
2006 135 122 
2007 161 141 
2008 225 196 
2009 269 235 
2010 323 282 

 
Висновки 
1. Проведені дослідження, які дозволяють 

зменшити вартість електроенергії на тягу поїз-
дів, спожитої в умовах застосування змінних 
тарифів, насамперед для умов оптового ринку 
електроенергії. 

2. Розрахунки показали, що враховуючи змін-
ні за періодами доби тарифи на електричну енер-
гію, одержані раніше рекомендації для вибору 
оптимальних відносно витрат енергії режимів ве-
дення поїзда виявляються обмеженими.  

3. Розроблено більш загальні методи розра-
хунків режимів управління рухом поїздів, які 
враховують як змінність за періодами доби та-
рифів, так і відмінність у ціні активної і реакти-
вної складових енергії.  

4. Необхідно створити програмні засоби, які 
дадуть можливість виконати аналіз вигідності 
закупівлі електроенергії на основі змінних та-
рифів, якщо відомий графік руху, а також роз-
рахувати оптимальні по критерію мінімуму ва-
ртості режимні карти управління тягою поїздів. 
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УМЕНЬШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ  
С ПОМОЩЬЮ ЭНЕРГООПТИМАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ 

В статье выполнены исследования по уменьшению стоимости электроэнергии на тягу поездов в услови-
ях оптового рынка электроэнергии. Проведенные расчеты показывают, что известные ранее критерии оцен-
ки эффективности электропотребления в рыночных условиях неуместны. 

Ключевые слова: электроэнергия, расход, оптимизация, оптовый рынок, многотарифная система, движе-
ние поездов 

 
N. A. LOGVINOVA, D. O. BOSIY, O. M. POLYAH 

REDUCED OPERATING COSTS BY TRAIN TRAFFIC OPTIMIZATION 

The paper conducted research to reduce the cost of electricity for traction power in the wholesale electricity 
market. Our calculations show that the previously known criteria for evaluating energy consumption in the market 
conditions are irrelevant.  

Keywords: electricity consumption, optimization, wholesale market, multi-rate system, trains traffic 
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П. Є. МИХАЛІЧЕНКО (ДІІТ) 

РЕЖИМ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ В ТЯГОВІЙ МЕРЕЖІ 
ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З РІЗНИМИ СХЕМАМИ ЖИВЛЕННЯ 
ФІДЕРНОЇ ЗОНИ 

У статті подано результати математичного моделювання системи електричної тяги постійного струму в 
режимі короткого замикання з різними схемами живлення фідерної зони: двостороннє; одностороннє. Про-
аналізовано та виконано порівняння перехідних електричних величин, що характеризують електромагнітні 
процеси під час цих аварійних режимів. 

Ключові слова: коротке замикання, напруга фідера, швидкість зміни напруги 

Вступ 

У відповідності з Програмою електрифікації 
залізниць України на 2008-2020 роки (затвер-
дженої наказом № 525-ц від 08.11.2007) та Про-
грамою розвитку господарства електрифікації 
та електропостачання Укрзалізниці на період 
до 2020 року виділимо такі стратегічні завдання 
підрозділів господарства [1]: 

– підвищення надійності електропостачання; 
– заміна існуючих фідерних вимикачів на 

автоматичні вимикачі нового покоління; 
– заміна пристроїв релейного захисту на мі-

кропроцесорні; 
– обладнання тягових підстанцій (ТП) при-

строями реєстрації доаварійних аварійних і піс-
ля аварійних режимів роботи контактної мережі 
та ліній СЦБ; 

– створення безпечних умов праці працівників. 
Зрозуміло, що виконання цих завдань мож-

ливе лише на основі результатів досліджень 
електромагнітних й електроенергетичних про-
цесів, що протікають у всій системі електрич-
ної тяги (СЕТ), причому перехідних, особливо 
аварійних, процесів, тому що усталені процеси 
не можуть дати дійсно реально можливої інфо-
рмації напруг і струмів в СЕТ. Як відомо, до 
найбільш небезпечних аварійних режимів від-
носяться: коротке замикання (КЗ) в різних точ-
ках схеми; замикання на землю. 

Споживачі СЕТ зараховуються до спожива-
чів 1-ої категорії. Тому надійність та безпере-
бійність роботи системи тягового електропо-
стачання (СТЕП), є головною умовою швидко-
го якісного безпечного перевезення вантажів та 
пасажирів. Ключову позицію в цьому питанні 
відіграють системи захисту фідерів тягової ме-
режі (ТМ), від яких залежить збільшення про-
цесу перевезень електрифікованих залізничних 
ліній. Ці системи повинні забезпечувати надій-
ний захист мережі в перехідних аварійних та 
експлуатаційних режимах її роботи.  

Враховуючи вищезазначене, головною ме-
тою роботи у цьому напрямку, на нашу думку, 
є створення багатопараметричних, високочут-
ливих, селективних, гнучких (параметри яких 
легко адаптуються для умов певного фідера) 
систем захисту фідерів 3,3 кВ постійного стру-
му. Основою таких систем має бути мікропро-
цесорні технології та сучасний рівень теоре-
тичних знань, що базуються на результатах ма-
тематичного моделювання та накопиченому 
досвіді експлуатації СТЕП постійного струму. 
Першочерговими задачами у досягненні цієї 
мети є розробка математичних моделей (ММ) 
всієї СЕТ, що містять параметри реальних ТМ і 
електрорухомого складу постійного струму. 
Статистична обробка та аналіз результатів роз-
рахунків цих моделей, підтверджених результа-
тами експериментальних досліджень, дозво-
лить отримати залежності зміни аварійних 
струму та напруги фідера у часі, за допомогою 
яких можна аналізувати процеси в системі та 
виконувати вибір параметрів роботи систем 
захисту для кожної конкретної ділянки та ситу-
ації ТМ. 

Схеми заміщення СЕТ постійного струм 

Розглянемо випадок КЗ в ТМ без тягового 
навантаження. Як відомо, в СТЕП залізниць 
існує дві схеми живлення: двостороннє; одно-
стороннє (консольне). Розглянемо СТЕП для 
кожного з цих режимів (рис. 1 і 2). На цих ри-
сунках: ТП1, ТП2 – тягові підстанції; ШВ1, 
ШВ2 – швидкодіючі вимикачі відповідних ТП, 
які діють на певній фідерній зоні; l – довжина 
фідерної зони; кзх  – координата місця КЗ. 

Міжпідстанційну зону ТМ в загальному ви-
падку можна розглядати як електричне коло з 
зосередженим параметрами (як коротку лінію 
[2]) чи з розподіленими параметрами (як довгу 
лінію [2]). В роботі [4] було доведено, що фіде-
рна зона тягового електропостачання постійно-
го струм є саме лінією з зосередженими пара-
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метрами. Таким чином, математичне моделю-
вання в даній роботі автором здійснено згідно 
теорії короткої лінії. 

ТП1
ШВ1

i (t)1

хкз

i (t)кз

 
Рис. 1. Схема роботи СЕТ в режимах КЗ при  

односторонньому живлені (консольне живлення) 

ТП1 ТП2
ШВ1 ШВ2

i (t)1 i (t)2

хкз

i (t)кз

l  
Рис. 2. Схема роботи СЕТ в режимах КЗ  

при двосторонньому живлені 

Розглянемо більш докладно елементи схеми 
заміщення СЕТ для кожного з розглядуваних 
режимів, а також визначимо їх параметри. 

Створимо схеми заміщення СТЕП в режимі 
КЗ на основі розглянутих вище схем (рис. 1 і 2) 
живлення фідерної зони, врахувавши всі пред-
ставлені в роботі [4] параметри її елементів та 
їх значення. Для фідерної зони з одностороннім 
(консольним) живленням схема заміщення 
представлена на рис. 3 [4]. 
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Рис. 3. Електрична схема заміщення СЕП  
з консольним живленням в режимі КЗ 

Враховуючи позначення та внутрішню 
структуру кожного з елементів, було також ст-
ворено схему заміщення СЕП з двостороннім 
живленням в режимі КЗ на фідерній зоні рис. 4. 
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е t2( )

Rтп2

Lтт2

i2

ТП2  
Рис. 4. Електрична схема заміщення системи тягового електропостачання з двостороннім живленням  

в режимі КЗ 

Припущення, що прийняті  
при моделюванні, та методи розрахунку 

Вивчення процесів будь-якого фізичного 
явища математичними методами пов’язане з 
прийняттям деяких припущень. Розглянемо осо-
бливості чисельного інтегрування рівнянь елек-
тромагнітного стану розглядуваних на рис. 3, 4 
схем заміщення СЕТ в аварійному режимі КЗ. 

При створенні ММ електричних кіл постає 
проблема врахування елементів з малими пара-
метрами. Внаслідок цього електричним колам 
відповідають диференціальні рівняння відносно 
високих порядків. Причому, як правило, при 

описанні розрахунків подібних рівнянь в інтер-
валі спостереження потрібне залучення двох 
видів функцій: швидких з великими значення-
ми похідних і повільних з малими похідними. 
Необхідність використання таких функцій для 
опису рішень диференціальних систем характе-
ризує явище жорсткості, а самі подібні системи 
називають жорсткими [5]. Явище жорсткості 
типове для задач теорії електричних кіл. Разом 
з тим, чисельне розв’язання жорстких дифере-
нціальних систем пов’язане із значними труд-
нощами. В роботі [6] автором було розглянуто 
труднощі розв’язання таких систем на прикладі 
схеми заміщення згладжуючого реактора. 
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Таким чином, одним з перспективних шля-
хів обробки жорстких систем рівнянь є корек-
тування самих систем, що дозволяє розділити 
опис швидких і повільних процесів. Викори-
стання процедури коректування ММ, що 
виключає її жорсткість на окремих тимчасових 
інтервалах, дозволило б ефективно застосову-
вати найпростіші й тому найбільш надійні явні 
методи чисельного інтегрування. Розглядаючи 
рівняння стану складної СЕТ, в якій фізика 
процесів заздалегідь не з’ясована, спрощення 
ММ можна виконати вилученням (нехтуван-
ням) деяких елементів. Оскільки напруга в ме-
режі не перевищує 4000 В, то струмом витоку 
між контактним проводом і рейкою, а також 
через ізоляцію можна знехтувати, тоді такий 
первинний параметр лінії як поперечна провід-
ність [7] рівна нулю. Результати розрахунку 
параметрів для найпоширеніших типів підвісок 
представлені в роботі [8]. З цієї роботи випли-
ває, що питома ємність КМ значно менше єм-
ності фільтр-пристрою ТП, і тому при розра-
хунку перехідного процесу в ТМ у першому 
наближенні не враховуємо ємність контактних 
проводів у схемах заміщення із зосередженими 
параметрами. Знехтувати також у першому на-
ближенні можна міжвитковою ємністю теакто-
ра і тягового трансформатора. 

Визначимо ще деякі припущення, прийняті 
під час проведення розрахунків: параметри і 
характеристики ТП однакові; вологість навко-
лишнього середовища – нормальна; температу-
ра навколишнього середовища – +20 ºС. 

Для розрахунку вищезазначених систем, було 
прийнято рішення застосовувати чисельне інтег-
рування жорстких диференціальних рівнянь ме-
тодом Адамса, весь розрахунок проводився в 
програмному забезпеченні Maple 11 при підклю-
ченні відповідних внутрішніх пакетів. 

Система рівнянь електромагнітного стану  
розглядуваної системи 

Систему диференціальних рівнянь, яка опи-
сує електромагнітний стан розглядуваної систе-
ми, слід розглядати на різних чотирьох етапах: 

– до комутації ключа 1S  (рис. 3), тобто до 
виникнення КЗ в СЕП; 

– після комутації 1S , до моменту досягнення 
струму фідера значення уставки уст1 3000I =  А, 

уст2 2500I =  А ШВ відповідної ТП. В цей про-
міжок слід включити термін часу власного спра-
цювання 1t  автомата, тобто розглядати його до 
моменту розходження дугогасних контактів; 

– наростання напруги на дузі в камері ШВ 
за лінійним законом bt  [9] на інтервалі 

B 2t tτ ≤ ≤ , де b  – швидкість наростання напру-
ги на дузі дугогасної камери ШВ, B 2, tτ  – мо-
менти часу розходження дугогасних контактів 
ШВ і досягнення струму свого максимального 
значення; 

– підтримання потенціалу дуги ( )Bb t − τ −  

( )2b t t− − від моменту досягнення струмом сво-
го максимального значення до закінчення про-
цесу вимикання 2 вимt t t≤ ≤  аварійного режиму. 

Перший етап аналізу розглядуваної системи 
пов’язаний з розрахунком чисельних значень 
незалежних початкових умов (ПУ) [10]. Визна-
чення незалежних та залежних ПУ є найбіль-
шою складністю в процесі розрахунку будь-
яких ППр, особливо у колах з великою кількіс-
тю накопичувачів енергії. Тому в розглядуваній 
роботі ПУ були визначені за алгоритмом пред-
ставленим в роботі [11]. Оскільки значення 
е.р.с. джерела напруги попередньо розклали на 
гармонійні складові, було застосовано принцип 
суперпозиції. Розглядувану схему розрахували 
до комутації по нульовій та кожній гармоніці і 
далі алгебричним додаванням отримали ПУ, що 
відносяться безпосередньо до самої схеми. 

На основі схеми заміщення СЕТ при одно-
сторонньому живлені (рис. 3) запишемо рів-
няння електромагнітного стану для кола після 
комутації ключа 1S , який імітує закорочення 
ТМ. Розглядувана система є системою дифере-
нціальних рівнянь другого порядку: 

Для схеми рис. 4 розглянуту систему (1) допо-
внюємо такими ж рівняннями з правої сторони, 
позначення нижніх індексів необхідно змінити з 
«1» на «2». Для створення системи диференціа-
льних рівнянь електромагнітного стану 3-го і 4-го 
етапів досить лише доповнити існуючі розглянуті 
вище системи величиною спаду напруги на дузі у 
відповідному інтервалі часу. 

Чисельні розрахунки та аналіз їх результатів 

Насамперед встановимо адекватність ство-
реної моделі на прикладі вимикання дальнього 
КЗ автоматом 2×ВАБ-43 фідерної комірки ФА-
2 ТП А, натурні експерименти яких були про-
ведені автором на діючій електрифікованій ді-
лянці між ТП А та Б ДП «Придніпровська залі-
зниця». При цьому в одній декартовій площині 
побудуємо графіки зміни струму ТП, що отри-
мані експериментальним та теоретичним шля-
хом рис. 5.  

З графіку випливає, що з високою вірогідніс-
тю можна стверджувати, що створена ММ опи-
сує процеси, які є подібними до тих, що 
відбуваються в режимі КЗ на реальній фідерній 
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зоні СТЕП. Створимо ММ режиму КЗ в ТМ з 
одностороннім (консольним) живленням фіде-
рної зони довжиною 20l =  км. Живлення 
здійснюється шестипульсним випрямним агре-
гатом із середнім значенням напруги живлення 
3,5 кВ; у якості фідерного автомата приймемо  
ШВ 2×ВАБ-43. 

Чисельно об’єднавши результати усіх етапів 
розрахунку, побудуємо графіки зміни струму 
(рис. 6) та напруги (рис. 7) ТП в режимі КЗ. 
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Рис. 5. Криві зміни фідерного струму ТП в режимі 

вимикання КЗ фідерним автоматом:  
1 – осцилограма; 2 – теоретична крива 

 

(1)

117



 

З графіків рис. 6 випливає, що максимальне 
значення, якого досягає струм фідера при вими-
канні автомата в аварійному режимі, змінюється 
у межах 1 кА, проте швидкість зростання струму 
після виникнення КЗ тим менше, чим більша від-
стань від ТП до точки КЗ. Останнє легко поясню-
ється збільшенням індуктивності ТМ. 

Із зменшенням швидкості зростання струму 
фідера подовжується термін самого процесу 
вимикання. Швидкість зменшення струму в 
період часу 2 вимt t t≤ ≤ , коли напруга дуги в 
камері підтримується постійною ( )Дu t const= , 
в усіх трьох випадках приблизно однакова: 
прямі A, B, D практично паралельні. На нашу 
думку, значення швидкості зменшення струму, 
головним чином, залежить від максимального 
значення якого досяг струм на попередньому 
етапі горіння дуги, а також властивостями ду-
гогасної камери. 
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Рис. 6. Часові залежності зміни фідерного струму 
ТП при вимиканні КЗ, яке відбулося на відстані: 

1 – 2 км; 2 – 6 км; 3 – 10 км 
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Рис. 7. Часові залежності зміни напруги на затиска-
чах ТП при вимиканні КЗ, яке відбулося на відстані: 

1 – 2 км; 2 – 6 км; 3 – 10 км 

Графік зміни напруги (рис. 7) на затискачах 
ТП зі сторони тягової мережі має явно вираже-
ний коливальний характер, що легко поясню-
ється наявністю паралельно ввімкненого паси-
вного згладжуючого фільтру. Розглянемо більш 
детально об’єкт А зміни перехідної фідерної 
напруги (рис. 8).  

На початковому інтервалі часу виникнення 
КЗ розглядувана напруга змінюється лінійно. 
Швидкість зменшення напруги на початку ППр 
залежить від відстані до місця виникнення ава-

рійного режиму. На рис. 8 видно, що кут α, 
який є геометричною інтерпретацією швидкості 
зміни перехідної електричної величини, збіль-
шується із збільшенням відстані до місця КЗ. 
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Рис. 8. Виділений об’єкт А часової залежності зміни 

фідерної напруги (рис. 7) 

Характер зміни струму КЗ в ТМ перебігу 
процесу вимикання подібний до функцій зміни 
струму у фідерній комірці, однак відсутні знач-
ні коливання, цим проявляється робота пасив-
ного фільтра, який затримує проходження ви-
щих гармонійних складових по ТМ. 

Для схеми з двостороннім живленням між-
підстанційної зони з 20l =  км приймемо, що 
середнє значення напруги живлення сусідньої 
ТП2 складає 3,3 кВ, струм уставки 

2 2500устI =  А. Графіки зміни струму кожної з 
ТП1 і ТП2 представлено на рис. 9 і 10 відпо-
відно. 
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Рис. 9. Часові залежності зміни фідерного струму 
ТП1 при вимиканні КЗ, яке відбулося на відстані: 

1 – 2 км; 2 – 6 км; 3 – 10 км 
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Рис. 10. Часові залежності зміни струму ТП2 під час 

вимикання КЗ, яке відбулося на відстані: 
1 – 18 км; 2 – 14 км; 3 – 10 км 
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На рис. 11 представлено графіки зміни стру-
му який протікає через точку «металевого» ко-
роткого замикання (струм КЗ).  
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Рис.11. Часові залежності зміни струму КЗ  
в системі тягового електропостачання,  
яке відбулося від ТП1 на відстані:  

1 – 2 км; 2 – 6 км; 3 – 10 км 

Проаналізуємо отримані результати. Перше 
на що треба звернути увагу це термін протікан-
ня струму КЗ, адже цей термін часу головним 
чином визначається часом вимикання «найпо-
вільнішого» ШВ. Як випливає, з рис. 11, у ви-
падку «1» та «2» струм КЗ продовжує підтри-
муватися струмом ТП2, у цих дослідах струм 
зникне лише при повному вимиканні фідерної 
зони зі сторін ТП1 і ТП2. ШВ, який найдовше 
вимикається, це є автомат, що знаходиться як 
найдалі від місця КЗ. Крім того, якщо уставки 
цього фідерного автомату завищені, він може і 
не вимкнутися, що видно із рис. 10. Адже, якби 
в моделі уставка ТП2 була прийнята не 2,5 кА, 
а хоча б 2,7 кА, то струм КЗ підживлювався б 
струмом ТП2. По-друге, із рис. 10 випливає, що 
максимальне значення фідерного струму ТП2 
при вимиканні КЗ практично не залежить від 
зони КЗ і визначається ефективністю роботи 
дугогасної камери ШВ. По-третє, найбільш не-
безпечним для КМ у разі виникнення дуги є 
саме ближнє КЗ, струм якого досягає найбіль-
шого значення з усіх розглянутих випадків. 

Виконаємо порівняння середнього КЗ, який 
виник на фідерній зоні з двостороннім «1» та 
консольним «2» живленнями (рис. 12, 13). 

Із рис. 12 випливає, що максимальне зна-
чення струму фідера в обох випадках однакове 
і визначається, на думку автора, потужністю 
перетворювального агрегату ТП. Струм КЗ 
(рис. 13) у випадку двостороннього живлення 
звичайно найнебезпечніший, оскільки за пер-
шим законом Кірхгофа є сумою струмів фідерів 
прилеглих ТП. 
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Рис.12. Часові залежності зміни фідерного  
струму ТП1 при живленні фідерної зони: 

1 – двостороннє; 2 – консольне 
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Рис. 13. Графіки зміни струму КЗ при живленні  
фідерної зони: 1 – двостороннє; 2 – консольне 

Висновки 

Виконавши моделювання СЕТ з різними 
схемами живлення фідерної зони в режимі КЗ, 
можна зробити наступні висновки. 

1.   З точки зору імовірності перепалу кон-
тактного проводу при наявності електричної 
дуги найбільш небезпечним є КЗ, яке виникає 
на електрифікованій ділянці з двостороннім 
живлення, оскільки струм, що протікає в точці 
КЗ, є сумою струмів живлячих ТП. 

2. У розі виникнення далекого КЗ і необ-
ґрунтовано заниженими уставками ШВ аварій-
ний режим може тривати нескінченно довго. Це 
було також виявлено автором і при проведені 
одного з натурних дослідів на діючій ділянці 
Придніпровської залізниці. Негативні наслідки 
такого явища відомі. 

3.  Результати математичного моделюван-
ня також підтверджують особливості зміни фі-
дерної напруги на початку виникнення ППр. 
Саме на них оснований новий принцип побудо-
ви систем захисту, запропонованих авторами в 
роботі [12]. 
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П. Е. МИХАЛИЧЕНКО 

РЕЖИМ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ В ТЯГОВОЙ СЕТИ 
ПОСТОЯННОГО ТОКА С РАЗНЫМИ СХЕМАМИ ПИТАНИЯ 
ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ 

В статье представлено результаты математического моделирования системы электрической тяги посто-
янного тока в режиме короткого замыкания с разными схемами питания фидерной зоны: двухстороннее; 
одностороннее. Проанализировано и выполнено сравнение переходных электрических величин, которые 
характеризуют электромагнитные процессы во время этих аварийных режимов. 

Ключевые слова: короткое замыкание; напряжение фидера; скорость изменения фидера 

P. MIHALICHENKO 

MODE OF THE SHORT CIRCUIT IN THE DIRECT CURRENT 
ELECTRIC TRACTION NETWORK WITH DIFFERENT FEED CHARTS 
OF FYDER AREA 

In the article the results of mathematical design of the system of electric traction of direct current are represented 
in the mode of short circuit and different feed charts of fyder area: two-sided; one-sided. Comparison of transitional 
electric sizes which characterize electromagnetic processes during these malfunctions is analysed and executed. 

Keywords: short circuit; tension of fydera; speed of change of fydera 

120



© Т. М. Міщенко, 2012 

УДК 621.335.04 : 621.333 

Т. М. МІЩЕНКО (ДІІТ) 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА МЕТОДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 
ПАРАМЕТРІВ ПРИСТРОЇВ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ  
ТЯГИ. МЕТОД МИТТЄВИХ ПОТУЖНОСТЕЙ; ПОСЛІДОВНЕ 
З’ЄДНАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ 

Вступ: В системі електричної тяги змінного струму необхідно досліджувати аварійні, тим більше стоха-
стичні, перехідні електромагнітні або (і) електроенергетичні процеси завдяки методам математичного або 
комп’ютерного (імітаційного) моделюванню. Це дозволяє спростити й скоротити натурні випробування, а 
також розширити можливості досліджень, тому що допускає широку варіацію значень та реальність параме-
трів елементів силових електричних кіл системи тяги без значних матеріальних витрат. Мета: З цією метою 
пропонується математична модель нелінійної динамічної системи «тягова підстанція – тягова мережа – еле-
ктрорухомий склад» у вигляді пасивного двополюсника з заданими вхідними напругою та струмом. Задача: 
Задача ідентифікації пристрою, що досліджується, а отже двополюсника, полягає у визначенні електричних 
параметрів (активного опору індуктивності та ємності) пасивних елементів, які заміщують двополюсник , 
при чому схема заміщення його виглядає як послідовне з’єднання пасивних елементі. Методологія: Пропо-
нується метод розв’язання такої задачі для пасивного двополюсника в режимі тяги зі змінними, несинусоїд-
ними, детермінованими періодичними, вхідними напругою та струмом. Розрахунки виконано для електрово-
зів ДС3 і 2ЕС5К. Результати: Отримані результати параметрів можуть бути застосовані в подальших розра-
хунках більш складних систем електричної тяги змінного струму. 

Ключові слова: електровоз змінного струму, еквівалентна схема заміщення, ідентифікація параметрів, 
двополюсник, послідовне з’єднання елементів, математичне моделювання 

Вступ 

Ця робота є продовженням експерименталь-
но-теоретичних досліджень [1] по ідентифікації 
параметрів підсистем чи пристроїв систем еле-
ктричної тяги і зокрема електрорухомого скла-
ду (ЕРС). 

В [1] пасивний двополюсник, що заміщує 
ЕРС, представлявся паралельним контуром ко-

нтуром R L−  або R C− , але він може бути за-
міщений і ділянкою з послідовним з’єднанням 
нелінійного резистора зі статичним опором 2R  
та параметричного елемента 2X  (рис. 1, б), які 
виконують ті ж самі функції, що R , L  або R , 
C  в схемах паралельного з’єднання. 

                 а     б     в 

2 2

П

1

2

i(t)~ 

u(t)~ 

1
i(t)~ 

u(t)~ 

uа

uр

R2

L2

1 i(t)~ 

u(t)~ 

uа

uр

R2

C2

 

 
Рис. 1. Схема заміщення пасивного двополюсника ділянкою з послідовним з’єднанням нелінійних елементів

Теоретичне обґрунтування методу 

Розкладемо прикладену до двополюсника 
напругу ( )u t  на дві складові падіння напруги: 

активну ( )аu t  на резисторі 2R , яка співпадає за 
формою зі струмом ( )і t , та реактивну (неакти-
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вну) ( )рu t  на реактивному елементі, ортогона-
льну до ( )і t , (рис. 1, б): 

 ( ) ( ) ( )а рu t u t u t= + . (1) 

Помноживши це рівняння на ( )і t , отримаємо 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )а рu t і t u t і t u t і t= + . (2) 

Ліва частина рівняння (2) являє собою повну 
миттєву потужність ( )s t , а в правій частині − 
миттєві, відповідно, активна ( )p t  та реактивна 

( )q t  потужності. 

 ( ) ( ) ( )s t p t q t= + . (3) 

Підставивши в (3), згідно з рис. 1, б, вираз 
2

2( ) ( ) ( )ap t u t R i t= = ⋅ , та враховуючи ортого-
нальність ( )pu t  та ( )і t , та проінтегрувавши 
отриманий вираз, отримаємо активну (середню 
за термін часу 0… τ ) потужність, що спожива-
ється резистором 2R  двополюсника: 

0 0

1 1( ) ( )P p t dt q t dt
τ τ

= + =
τ τ∫ ∫  

2 2
2 2

0 0

1 1( ) ( )p t dt R i t dt R I
τ τ

= =
τ τ∫ ∫  

Звідки 

 2 2
PR
I

= , (4) 

де I  − діюче значення струму двополюсника за 
період часу [0… τ ]. 

Визначимо миттєву реактивну потужність 
( )q t , вона дорівнює для рис. 1, б: 

2
2 2

( ) ( ) ( ) ( )[ ( ) ( )]

( )[ ( ) ( )] ( ) ( ) ( )
p aq t u t i t i t u t u t

i t u t R i t u t i t R i t

= = − =

= − = − =
 

 2 2
22( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ).Pu t i t i t u t i t R i t

I
= − = −  (5) 

Нехай реактивним елементом в схемі замі-
щення двополюсника буде індуктивність 2L  
(рис. 1, б); визначимо її. 

Електромагнітна енергія, що запасається в 
магнітному полі індуктивності 2L  (при почат-
ковій умові, що 2L const= ) дорівнює 

 
2

2 ( )( )
2м

L i tW t = , (6) 

де спочатку приймемо, що 2L const= . 
Її похідна дорівнює ( )q t , тоді 

 22
2

2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2

мdW L i t i t Pu t i t i t
dt I

′
= = − , (7) 

Звідки 2L , як другий параметр (перший − 

2R  за формулою (4)) схеми заміщення двопо-
люсника визначиться як 

 

2
2

2

( ) ( ) ( )
( )

( ) ( )

Pu t i t i t
IL t

i t i t

−
=

′
. (8) 

Тепер нехай з самого початку 2 ( )L t , тоді 
енергія, що накопичується в 2L  буде: 

 
2

2 ( ) ( )( )
2м

L t i tW t = . (9) 

Її похідна, яка дорівнює ( )q t , буде 

 
2 2

22 ( ) ( ) ( ) ( )
( )

2
м

dLi t i t L t i tdW dtq t
dt

′ +
= = . (10) 

Спростивши вираз (10) та прирівнявши його 
формулі (5) отримаємо остаточно диференціа-
льне рівняння для шуканої функції 2 ( )L t  

 2
2 2

( )2 ( ) 2 2 0
( ) ( )

di
dL u tdt L t R
dt i t i t

= − + = . (11) 

Розглянемо варіант схеми заміщення двопо-
люсника послідовного кола 2 2R C−  (рис. 1, в). 
Величина 2R , як і раніше, визначається за фор-
мулою (4); знайдемо 2С . 

Енергія, що накопичується в 2С , яку споча-
тку приймемо постійною дорівнює 

22 2
22 2( ) [ ( ) ( )]( )

2 2 2
pc a

e
C u tC u C u t u tW t −

= = = . (12) 

Активне падіння напруги дорівнює 

 2( ) ( )au t R i t= . (13) 

Підставивши (13) в(12) та узявши похідну 
від мW , отримаємо 

 2 2[ ( ) ( ) ( ) ( )edW C u t u t R u t i t
dt

′ ′= − −  

 2 2( ) ( ) ( ) ( )]R u t i t R i t i t′ ′− −  (14) 
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Прирівнявши (14) до виразу (5), отримаємо 
шуканий параметр  

2
2

2 2
2 2 2

( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

u t i t R i tС t
u t u t R u t i t R u t i t R i t i t

−
=

′ ′ ′ ′− − +
.(15) 

Тепер розглянемо випадок, що, згідно з по-
чатковою умовою, 2С . 

Тоді енергія, що, накопичується в такій єм-
ності, згідно з рис. 1, в, буде: 

[ ]
2

22 2
2

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 2

pe C t u tdW C t u t R i t
dt

= = − =  

 2 22
2 2

( ) ( ) 2 ( ) ( ) ( ) .
2

C t u t u t R i t R i t⎡ ⎤= − +⎣ ⎦  (16) 

Взявши похідну від цього виразу і прирів-
нявши формулі (5), отримаємо рівняння 

2 22
2 2

2

2
2

2 2

( )( ) ( ) ( )
2 2

( ) ( ) ( ) ( )
( )

( ) ( ) ( ) ( )

dC R i tu t u t i t R
dt

u t u t R u t i t
C t

R u t i t R i t i t

⎡ ⎤
= − + +⎢ ⎥
⎣ ⎦

′ ′− −⎡ ⎤
+ −⎢ ⎥′ ′− +⎣ ⎦

 

 2
2( ) ( ) ( ) 0,u t i t R i t− + =  (17) 

розв’язанням якого знаходимо параметр 2 ( )С t . 
При ідентифікації не тільки ЕРС, а і всієї 

фідерної зони, в тому числі з ЕРС, необхідно 
враховувати пристрої поперечної компенсації, 
які містять конденсатори, а також треба враху-
вати ємність контактної мережі. Тому схемою 
заміщення такої фідерної зони повинна бути 
послідовне параметричне RLC -коло (рис. 2). 

u(t)~ 

uа
uL

R L

uр

C

uc

1

2  
Рис. 2. Схема заміщення фідерної зони з врахуван-
ням пристроїв поперечної компенсації та ємності 

контактної мережі 

Вважаються відомими напруга ( )u t  і струм 
( )і t  на вході фідерної зони (тобто на виході 
ТП).  

Параметр R  знаходиться за попередньо ви-
кладеною методикою; знайдемо ( )L t  та ( )С t . 

З одного боку, миттєва реактивна потуж-
ність ( )q t  кола схеми заміщення дорівнює 

( ) [ ( ) ( )] ( )
[ ( ) ( )] ( )

L C

a

q t u t u t i t
u t u t i t
= + =

= − =
 

 [ ( ) ( )] ( ).u t Ri t i t= −  (18) 

З іншого боку, ( )q t  визначається швидкістю 
зміни електромагнітної енергії W , що накопи-
чується в реактивних елементах 

[ ( ) ( )]( )

( ) ( )( ) ( )
2 2

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )
2 2

м e

C

C C

d W t W tdWq t
dt dt

Q t u td t i t
dt

C t u t u td L t i t i t
dt

+
= = =

ψ⎡ ⎤= + =⎢ ⎥⎣ ⎦
⋅⎡ ⎤= + =⎢ ⎥⎣ ⎦

 

22

2

( ) ( )( ) ( )
2 2

2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 2

CC t u td L t i t
dt

L t i t i t L t i t

⎡ ⎤
= + =⎢ ⎥

⎣ ⎦
′ ′⋅

= + +

 

 
22 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) .

2 2
C C CC t u t u t C t u t′ ′

+ +  (19) 

Як відомо, для вітки з ємнісним елементом 

 1( ) ( )
( )Cu t i t dt

C t
= ∫ , (20) 

а 

 ( )( )
( )C

i tu t
C t

′ = . (21) 

Тоді (19) прийме вигляд 

21( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2

diq t L t i t L t i t
dt

= ⋅ + +  

 2
2

( ) 1( ) ( )
( ) 2 ( )

i t i t dt i t dt
C t C t

+ +∫ ∫ . (22) 

Прирівняємо вирази (18) та (22) 

2

[ ( ) ( )] ( )
1( ) ( ) ( ) ( )
2

u t Ri t i t
diL t i t L t i t
dt

− =

= +
 

 2
2

( ) 1( ) ( ) .
( ) 2 ( )

i t i t dt i t dt
C t C t

+ +∫ ∫  (23) 

Рівняння (23) містить дві невідомі, ( )L t  та 
( )С t , тому необхідно до (23) отримати ще одне 

рівняння. Виконаємо це наступним чином. 
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Задані вхідні фідерні несинусоїдні напругу 
( )u t  і струм ( )і t  розкладемо в ряд Фур’є, отри-

маємо діючі значення напруги ( )kU  та струму 
( )kI  гармонік. Тоді можна записати повний 

опір ( )kZ  для k -ї гармоніки послідовної RLC -
кола (рис. 2), як 

2( )
( ) 2

( )
1( )

( )

k
k

k
UZ R k L t

k C tI
⎡ ⎤

= = + ω +⎢ ⎥ω⎣ ⎦
, 

звідки 

 
2

2
2

1( )
( )

Uk L t R
k C t I

⋅ω − = −
ω

. (24) 

Це рівняння (24) і є другим (до рівняння 
(23)) рівнянням для визначення параметрів 

( )L t  та ( )С t . В (24): -12 2 50 314 cfω= π = π ⋅ = ; 
« k » імовірніше за все треба взяти рівною 1. 

В попередніх методах приймалось, що за 
період T  ЕРС, тобто пасивний двополюсник, 
споживає певну активну потужність P  і тоді 
параметр R  був прийнятий нелінійним, статис-
тичний опір якою знаходився як 

2
PR
I

=  або 
2UR

P
=  

і тоді індуктивність L  визначали за виразами 
(8) та (11). 

Тепер миттєву реактивну потужність запи-
шемо як  

2( ) ( ) ( ) ( )q t s t p t ui R t i= − = −  
і 

 

2

2
( ) ( )м

Lid
dWq t L t ii

dt dt

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠ ′= = = . (25) 

Маємо: 

 2( ) ( )ui R t i L t ii′− = . (26) 

Із осцилограми ( )u t  і ( )i t  знаходимо ϕ , а із 

трикутника опорів для моменту t : L tg
R
ω

= ϕ . 

Звідки 314LR L
tg tg
ω

= = ⋅
ϕ ϕ

; 

 314( ) ( )R t L t
tg

=
ϕ

. (27) 

Після підстановки маємо 

 ( ) 314
uL t ii
tg

=
′ +

ϕ

. (28) 

Результати чисельних розрахунків  
параметрів 

На рис. 3 і рис. 4 приведені отримані за на-
веденими формулами значення еквівалентних 
параметрів ( )L t  та ( )С t  за період, а в таблиці 
подані значення статичного еквівалентного 
опору ( )R I . 
а

б

в 

г 

Рис. 3. Залежність параметричних параметрів L  та 
C  від часу, розрахованих шляхом розв’язання ди-
ференційних рівнянь для електровозу типу ДС3 при 

діючих значеннях струму навантаження:  
а − 20А; б − 50А; в) − 100А; г) 100А 

Таблиця  

I , 
А 10,44 21,79 50,7 100,2 Елект-

ровоз 
ДС3 R , 

Ом 4574,88 1406,63 585,65 292,16 

I , 
А 10,1 21,18 47,48 101,78 Елект-

ровоз 
2ЕС5к R , 

Ом 8396,98 1997,17 742,08 285,67 

Як випливає із рис. 3 і рис. 4 і роботи [1], 
еквівалентні параметри R , L  та C  пасивного 
двополюсника, як схеми заміщення ЕРС (елек-
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тровозів ДС3 та 2ЕС5к), являються різними при 
зміні електронавантаження, тобто діючого зна-
чення тягового струму I . 
а 

б 

в 

 
Рис. 4. Залежність параметричних параметрів L  та 
C  від часу, розрахованих шляхом розв’язання ди-
ференційних рівнянь для електровозу типу 2ЕС5к 
при діючих значеннях струму навантаження: а) − 

50А; б) − 100А; в) − 50А 

І в той же час, як відомо, тяговий струм I  є 
випадковою величиною. Тому і параметри R , 
L  та C  будуть випадковими величинами. В 
результаті розглядувана задача є задачею імо-
вірнісно-статистичної ідентифікації параметрів, 
випадковий характер значень яких обумовить 
формування і розв’язання системи стохастич-
них диференційних рівнянь електромагнітного 
стану досліджуваної підсистеми чи пристрою 
електричної тяги. 

Висновки 

1. Згідно з запропонованим методом іден-
тифікації, схема заміщення пасивного двопо-
люсника, як одиниці ЕРС, може бути представ-
лена ділянкою з послідовним з’єднанням стати-
стичного опору та параметричної індуктивності 
чи ємності. 

2. Згідно з виконаними розрахунками, 
отримані для електровозів ДС3 та 2ЕС5к пара-

метри R , L  та C  являються нелінійно-
параметричними величинами. 

3. Враховуючи випадковий характер вели-
чин R , L  та C , розглядувана задача ідентифі-
кації є задачею імовірнісно-статистичної іден-
тифікації. 
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Т. Н. МИЩЕНКО 

ТЕОРЕТИЧЕCКИЕ АСПЕКТЫ И МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ПАРАМЕТРОВ УСТРОЙСТВ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ  
ТЯГИ. МЕТОД МГНОВЕННОЙ МОЩНОСТИ; 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 

Введение: В системе электрической тяги переменного тока необходимо исследовать аварийные, тем бо-
лее стохастические, переходные электромагнитные или (и) электроэнергетические процессы благодаря ма-
тематическому или компьютерному (имитационному) моделированию. Это позволяет упростить и сократить 
натурные испытания, а также расширить возможности исследований, потому что допускает широкую ва-
риацию значений и реальность параметров элементов силовых электрических цепей системы тяги без зна-
чительных материальных расходов. Цель: С этой целью предлагается математическая модель нелинейной 
динамической системы «тяговая подстанция – тяговая сеть – электроподвижной состав» в виде пассивного 
двухполюсника с заданными входными напряжением и током. Задача: Задача идентификации устройства, 
которое исследуется, а следовательно двухполюсника, заключается в определении электрических парамет-
ров (активного сопротивления индуктивности и емкости) пассивных элементов, которые замещают двухпо-
люсник, при чем схема замещения его выглядит как последовательное соединение пассивных элементов. 
Методология: Предлагается метод решения такой задачи для пассивного двухполюсника в режиме тяги с 
переменными, несинусоидними, детерминированными периодическими, входными напряжением и током. 
Расчеты выполнены для электровозов ДС3 и 2ЕС5К. Результаты: Полученные результаты параметров мо-
гут быть применены в последующих расчетах более сложных систем электрической тяги переменного тока. 

Ключевые слова: электровоз переменного тока, эквивалентная схема замещения, идентификация параме-
тров, двухполюсник, последовательное соединение элементов, математическоемоделирование 

 

T. M. MISHCHENKO 

THEORETICAL ASPECTS AND METHODS OF THE PARAMETERS 
IDENTIFICATION OF THE ELECTRIC TRACTION SYSTEM DEVICES. 
THE INSTANTANEOUS POWERS METHOD; SERIES CONNECTION  
OF ELEMENTS 

Introduction: By means of the mathematical or computer (imitating) modeling the emergency, especially sto-
chastic, transient electromagnetic and / or electro energetic processes in the electric traction system of the alternating 
current should be investigated. It allows expanding the research opportunities, as well as simplifying and reducing 
the actual testing, because it permits the wide variation of values and parameters reality of the elements of electric 
power circuits in the traction system without considerable material costs. Purpose: For this purpose the mathemati-
cal model of the nonlinear dynamical system "traction substation – electric traction network – electric rolling stock» 
as a passive two-terminal network with the given input voltage and input current is proposed. Task: The identifica-
tion problem of the device under study, therefore the two-terminal network, is the determination electrical parame-
ters (active resistance to inductance and capacity) of the passive elements, which substitute the two-terminal net-
work. The scheme of its substitution looks like the series connection of passive elements. Methodology: The 
method of solving this problem for the passive two-terminal network in the traction mode with alternating, nonsinu-
soidal, deterministic periodic input voltage and input current is proposed. The calculations are executed for the elec-
tric locomotives DS3 and 2ES5K. Results: The results for the parameters can be applied in the further calculations 
of the more complex electric traction systems of the alternating current.  

Keywords: alternating current electric locomotive, equivalent replacement scheme, parameters identification, 
two-terminal network, series connection of elements, mathematical modeling 
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УДК 621.333.41 

А. В. НІКІТЕНКО, В. М. ЛЯШУК (ДІІТ) 

ІМОВІРНІСНО-СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ НАПРУГИ  
НА СТРУМОПРИЙМАЧІ ЕЛЕКТРОВОЗА ПОСТІЙНОГО  
СТРУМУ В РЕЖИМІ РЕКУПЕРАЦІЇ 

В статті виконано статистичний аналіз і визначені імовірнісні характеристики випадкової величини на-
пруги на струмоприймачі електровозу у режимі рекуперації. 

Ключові слова: рекуперація, імовірнісні закономірності, напруга, електровоз, статистика 

Вступ 

Ще з часів початку електрифікації залізниць 
встановлено, що одним із факторів, які суттєво 
впливають на ефективність рекуперативного 
гальмування електрорухомого складу (ЕРС) 
постійного струму є напруга як на струмоп-
риймачі, так і в контактній мережі. Про це свід-
чать не лише відомі фундаментальні роботи з 
електричного гальмування Л. М. Трахтмана і  
В. Д. Тулубова, але й дослідження останніх ро-
ків. Зокрема, автори роботи [1] вивчали рівень 
напруги на струмоприймачі електровозів ВЛ8 з 
позиції виникнення колових вогнів на колекто-
рі тягового двигуна. В [2-4] подана інформація 
про коливання і факт спотворення форми на-
пруги в контактній мережі. Докладний аналіз 
застосування процесу гальмування, у тому чис-
лі і на ЕРС постійного струму, подано в [5], в 
якій приведено інтервал напруги в контактній 
мережі, 2500-3700 В, можливого застосування 
рекуперації. Але в зазначених вище роботах 
відсутні імовірнісні закономірності зміни на-
пруги на струмоприймачі. Виключення скла-
дають дослідження [6], однак і в них подано 
лише деякі гістограми. Тому метою цієї статті є 
докладний імовірнісно-статистичний аналіз 
напруги на струмоприймачі. 

Методика і прилади  
експериментальних досліджень 

Експериментальні дослідження напруги на 
струмоприймачі U(t) та струму I(t) виконували 
для електровозів ВЛ8. Для цього на діючих ді-
лянках Нижньодніпровськ вузол – Чаплино 
Придніпровської залізниці в процесі експлуа-
тації ЕРС було отримано реалізації U(t) та I(t) 
для електровоза ВЛ8 за допомогою апаратно-
програмного комплексу (АПК) для навчання 
машиністів раціональним режимам ведення 
поїздів, який складається з чотирьох частин:  
- нормативно-довідникової бази даних; 

- модуля уведення і коректування нормативно-
довідкової інформації; 
- модуля розрахунку; 
- модуля реєстрації параметрів руху електрово-
за та умов проходження ділянки (або апаратної 
частини).  

Апаратна частина, за допомогою якої вико-
нано вимірювання U(t) та I(t), складається з 
п’яти основних блоків: вимірювального моду-
ля, приймально-передавального модуля, модуля 
уведення дискретних сигналів, перетворювача 
інтерфейсів та обчислювальної машини. 

Для вимірювання напруги використовується 
модуль уведення аналогових сигналів МИЗ-1М, 
який за допомогою датчиків LEM увімкнено в 
силове коло електровозу через стандартні шун-
ти струму та напруги. В процесі роботи елект-
ровозу сигнали з цих датчиків через фотоприй-
мачі поступають до приймально-
передавального модулю МПП-1М, за рахунок 
чого досягається гальванічна розв’язка вимірю-
вальної і розрахункової частин АПК. Прийма-
льно-передавальний модуль за допомогою ін-
терфейсу RS-485 передає сигнал на верхній рі-
вень вимірювальної системи, де відбувається 
обробка і формування бази даних.  

Модуль уведення дискретних сигналів 
МДС-1М призначений для уведення сигналів 
про положення контролера машиніста, сигналу 
з дискретного датчика швидкості і передачі за 
допомогою інтерфейсу RS-485 на верхній рі-
вень системи вимірювання, він також виконує 
гальванічну розв’язку між вхідними колами і 
обчислювальною машиною. В якості датчика 
швидкості використовується встановлений на 
буксі локомотиву оптичний перетворювач 
швидкості обертання колісної пари. 

При виконанні поїздки розроблене програм-
не забезпечення здійснює почергове опитуван-
ня пристроїв вимірювання силових струму та 
напруги, швидкості, положення контролера 
машиніста і показань АЛСН, які увімкнені че-
рез спільну лінію зв’язку до СОМ-порту обчис-
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лювального  пристрою.  Опитування  прово-
диться посиланням в лінію зв’язку коду викли-
ку, в котрому міститься адреса відповідного 
пристрою. Пристрій, адреса якого співпадає з 
викликом, починає передавати дані. Інформація 
передається з деякою затримкою в часі, необ-
хідною для перемикання програмно-апаратних 

засобів обчислювального пристрою з режиму 
передачі в режим приймання. Датчики і блоки 
збору інформації не впливають на роботу ло-
комотивних пристроїв і забезпечують гальвані-
чну розв’язку між колами локомотива і АПК, а 
також надійне знімання інформації в умовах 
експлуатації електровозу. 

 
Рис. 1. Часові залежності напруги на струмоприймачі (1) та струму (2) електровоза ВЛ8 

Результати експериментального  
і теоретичного аналізу 

На рис. 1 приведені регістрограми напруги 
на струмоприймачі U та струму I електровоза 
ВЛ8 при проходженні поїзда однієї з ділянок 
Придніпровської залізниці: додатні значення 
струму – тяговий струм, від’ємні – рекуперова-
ний. Цим ділянкам значень струму відповідно 
відповідають значення напруги при тязі і реку-
перації. Одночасно, на рис. 2 приведені регіст-
рограми напруги на струмоприймачі лише у 
режимі рекуперативного гальмування електро-
воза. Як випливає із цих рисунків, напруга у 
режимі рекуперації характеризується суттєвими 
безперервними коливаннями в часі. Аналіз по-
казує, що U являється випадковою функцією 
часу, тобто, випадковим процесом U(t), обробка 
якого можлива за теорією випадкових величин 
після квантування кожної реалізації, а також 
усіх реалізацій U(t) в певні моменти часу, що й 
було зроблено в цій роботі.  

Аналіз реалізацій (рис. 2), гістограм, отри-
маних дискретизацією кожної реалізації окремо 
(рис. 3), а також таблиці (для деяких поїздок) 
свідчать, що фактичні поточні значення напру-
ги змінюються в широкому діапазоні від 3014 

до 3989 В. При цьому і мінімальні Umin, і серед-
ні Uср, і, тим більше, максимальні Umax значення 
перевищують номінальну напругу 3000 В. 

Вигляд гістограм (рис. 3), а також значення 
коефіцієнту асиметрії Аs та ексцесу Ex (табл.) 
дозволяють зробити висновок, що законом роз-
поділення досліджуваної напруги у ряді поїздок 
є закон Гауса (№№ поїздок 4, 5 і 6), а в інших 
випадках (поїздки 1–3) статистичне розподі-
лення має від’ємну (правосторонню) асиметрію 
і також від’ємний (сплюснутий) ексцес, і тому 
не підкоряється нормальному закону. 

Таблиця  

Імовірнісні характеристики випадкової величи-
ни напруги на струмоприймачі при рекуперації 

№ 
поїздки

Umin,
B 

Umax,
B 

mU, 
B 

σU, 
B 

As, 
в.о. 

Ex, 
в.о. 

1 3014 3534 3310 126,6 -0,702 -0,544 
2 3074 3671 3392 147,9 -0,031 -0,689 
3 3434 3989 3688 140,3 0,02 -0,989 
4 3289 3978 3667 153,9 -0,2 -0,377 
5 3077 3805 3469 131,6 -0,4 -0,269 
6 3426 3590 3524 42,4 -0,274 -0,881 
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Рис. 2. Регістрограми напруги на струмоприймачі у режимі рекуперації електровозів ВЛ8 

а, б, в – різні поїздки 
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Рис. 3. Статистичні (гістограми) (1) і теоретичні (2) розподілення напруги на струмоприймачі 

електровоза ВЛ8 у режимі рекуперації для різних поїздок (а, б, в) 
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Рис. 4. Функції математичного сподівання mU (a), дисперсії DU (б)  
і середньоквадратичного відхилення σU (в) напруги на струмоприймачі електровоза ВЛ8  

в режимі рекуперації 
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Згідно з рис. 4, функції математичного спо-
дівання mU(t), дисперсії DU(t) і середньоквадра-
тичне відхилення σU(t), які отримані квантуван-
ням багатьох реалізацій U(t) для різних момен-
тів часу, не є постійними, а коливаються відно-
сно якогось постійного значення. Отже, 
випадковий процес напруги U(t) не являється 
стаціонарним, але може бути приведений до 
стаціонарного, виходячи із умови [7]: обмежена 
кількість реалізацій U(t) обумовлює наявність 
значного елементу випадковості в отриманих 
оцінках функцій математичного сподівання і 
дисперсії. Тому ці видимі на рис. 4 відступи від 
стаціонарності не носять якогось закономірного 
характеру і, отже, mU(t), DU(t) і σU(t) можуть 
бути осереднені. Зазначене дозволяє вважати у 
першому наближенні випадковий процес на-
пруги на струмоприймачі електровоза стаціо-
нарним. 

Висновок 

Напруга на струмоприймачі, при якій 
електрорухомий склад постійного струму від-
дає рекуперовану електроенергію в тягову ме-
режу, не є постійною, а являє собою різкозмін-
ний випадковий процес. Зазначене її викрив-
лення негативно впливає на показники якості 
енергії, що віддається і, зокрема, обумовлює 
некорисні втрати потужності в елементах всієї 
системи електричної тяги в режимі рекуперації. 
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А. В. НИКИТЕНКО, В. М. ЛЯШУК 

ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАПРЯЖЕНИЯ  
НА ТОКОПРИЕМНИКЕ ЭЛЕКТРОВОЗА ПОСТОЯННОГО ТОКА  
В РЕЖИМЕ РЕКУПЕРАЦИИ 

В статье выполнен статистический анализ и определении вероятностные характеристики случайной ве-
личины напряжения на токоприемнике электровоза в режиме рекуперации. 

Ключевые слова: рекуперация, вероятностные закономерности, напряжение, электровоз, статистика 

A. V. NIKITENKO, V. M. LIASHUK 

STATISTICS AND PROBABILITY ANALYSIS OF THE VOLTAGE  
ON THE PANTOGRAPH OF DC ELECTRIC LOCOMOTIVE  
IN THE RECUPERATION MODE 

The statistical analysis and probability characteristics of voltage random variation on the pantograph of DC 
electric locomotive in the recuperation mode are presented in the article. 

Keywords: recuperation, probability laws, voltage, DC electric locomotive, statistics 
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О. М. ПОЛЯХ (ДІІТ) 

ЗАСТОСУВАННЯ МАТРИЦЬ ТА ГРАФІВ ДО РОЗРАХУНКІВ 
СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 

Викладається метод розрахунку електропостачання складно-замкнутих електричних мереж. Ма-
тематичний опис системи базується на застосуванні графів та матриць.  

Ключові слова: метод розрахунку, електричні мережі, система застосування графів і матриць, струм, на-
пруга 

Вступ 

З усього обсягу електроенергії переробленої 
в України тяговими підстанціями, близько 40 % 
реалізовано для живлення нетягових спожива-
чів, це є суттєво в роботі електрифікованих за-
лізниць.  

При виборі методів розрахунку систем елек-
тропостачання приходиться знаходити компро-
міс між точністю та трудомісткістю розрахун-
ків. Перше обмежується похибкою математич-
ної моделі або методу розрахунку та похибкою 
вхідних даних. Якщо похибка методу буде на 
порядок нижчою за похибку вхідних даних, то-
ді вона практично не впливає на точність ре-
зультатів. В свою чергу низька точність вхід-
них даних на стадії проектування обумовлена 
великою похибкою прогнозу обсягу та складу 
перевезень.  

В процесі експлуатації параметри режимів 
уточнюються, перевіряються за необхідності 
розв’язуються задачі оптимізації параметрів 
схем. При цьому точність розрахункових мето-
дів повинна бути в кілька разів вищою, ніж за 
проектування.  

Будь-якої електроенергетичної системи її 
стан описується в усталеному режимі складни-
ми комплексними рівняннями, у перехідному 
диференційними. Електричні мережі (живлячі, 
розподільчі) мають складну конфігурацію, ви-
сокий рівень розгалуження. Для опису стану 
таких мереж за допомогою рівнянь Кірхгофа, 
методами контурних струмів чи вузлових поте-
нціалів громіздка задача. Застосування теорії 
графів та положень алгебри матриць дозволяє 
розв’язувати такі задачі такого високого поряд-
ку складності [1-6]. 

Матричні рівняння рівноваги системи вира-
жають кількісні співвідношення між її змінни-
ми, а топологія схеми підказує на фундамента-
льні зв’язки в системі та дозволяє виконати ряд 
спрощень еквівалентної схеми. 

З теорії графів розрізняють два види графів:  
- графи поширення сигналу;  

- лінійні або структурні графи [7,8]. 
Розробити загальні формальні методи отри-

мання рівнянь енергетичної системи дозволяє 
теорія лінійних графів не залежно від її склад-
ності. А застосування матричних рівнянь до-
зволяє розв’язання їх як для лінійних, так і не-
лінійних систем. За допомогою ітераційних ме-
тодів розв’язуються нелінійні матричні рівнян-
ня [1].  

Основна частина 

Тягова система електропостачання (СЕП) 
представляє собою багатомірну стохастичну 
нелінійну систему. Для розрахунку її парамет-
рів можна використати розрахунки кіл в уста-
леному режимі [3] . 

Найбільш точні математичні моделі системи 
електротяги створюються при спільному роз-
гляду СЕП та електрорухомого складу (ЕРС). 
Схема заміщення ЕРС у цьому випадку буде у 
вигляді проти-ЕРС із послідовно ввімкненими 
опорами та паралельно ввімкненими провідно-
стями які характеризують потужності втрат, 
пропорційні квадрату струму чи напруги, від-
повідно. Аналогічно заміщуються тягові під-
станції. При такому підході зручним методом 
розрахунку виявляється метод вузлових потен-
ціалів. 

Заступну схему ЕРС подаємо у вигляді дже-
рела живлення струму. Така складна система 
електричної тяги розраховується у два етапи: - 
режим ЕРС з наближеним урахуванням параме-
трів СЕП; - режими СЕП при заданих струмах 
параметрах ЕРС. 

Якщо навантаження СЕП задані у вигляді 
джерела струмів, то зручним методом розраху-
нку виявляється метод контурних струмів. 

Стан будь-якого електричного кола опису-
ється рівняннями Кірхгофа, що в матричній 
формі мають вигляд: 

0

0

M iв
N uв

⎫⎡ ⎤⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎪
⎬

⎡ ⎤⎡ ⎤ ⎪⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎭

=

=
,    (1) 
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де: M⎡ ⎤⎣ ⎦  – матриця інциденцій (з’єднань) вуз-

лів; N⎡ ⎤⎣ ⎦  – матриця інциденцій контурів; iв⎡ ⎤⎣ ⎦  
– вектор-стовпець шуканих струмів усіх nв ві-
ток; [ ]вu  – вектор-стовпець напруг віток. 

Кожна вітка може складатися із трьох паси-
вних елементів: резистора R, індуктивності L та 
ємності С. 

Рівняння такого кола можна записати у ви-
гляді: 

j jRj Lj Cju u u u e= + + + ,   (2) 

де: je  – ЕРС j- ї вітки. 

Розташувавши напруги віток у стовпець, на 
основі виразу ( 2.2 ) запишемо: 

[ ]
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В цих матрицях R1,...,Rnв – опори віток; 
1

в1C
,…, 1

вCn
 – зворотні ємності віток; 

11 1 в....L L n  – власні та взаємні індуктивності 

віток. Операції диференціювання та інтегру-
вання до кожного елемента вектора iв⎡ ⎤⎣ ⎦ . 

Прямий розв’язок системи (3) можна замі-
нити розв’язком меншої розмірності з наступ-
ною операцією множення матриці на вектор. 

В методі контурних струмів розв’язується 
система 

[ ]в 0N u⎡ ⎤ ⋅⎣ ⎦ = .    (4) 
Як незалежні змінні приймаються контурні 

струми, вектор яких ik
⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦

 зв’язаний з вектором 

вi⎡ ⎤⎣ ⎦ контурним перетворенням 

в
T ki N i⎡ ⎤⎡ ⎤⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦= .   (5) 

Індекс «Т » визначає операцію транспону-
вання. Підставляючи вирази (4) і (5) в систему 
(3), отримаємо 
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 (6) 

де: в TR N R N⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦= ;  

в TL N L N⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦= ;  

Tв
1 1N NC C

⎡ ⎤⎡ ⎤
⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

⎣ ⎦ ⎣ ⎦
= .          (7) 

Справедливість контурного перетворення 
витікає з фундаментального співвідношення  

T 0M N⎡ ⎤ ⎡ ⎤⋅⎣ ⎦ ⎣ ⎦ = ,    (8) 

у якому використовуються матриці M⎡ ⎤⎣ ⎦  і 

N⎡ ⎤⎣ ⎦ одного й того ж кола. Обчислення матриці 
суттєво спрощується, якщо складати матриці в 
блочному вигляді [3]. Приймемо наступний по-
рядок нумерації віток (індексації блоків):  
1) хорди – розрахункові вітки СЕП; 2) хорди – 
вітки навантаження; 3) вітки дерева – решта ві-
ток СЕП. За такої індексації контуру матриця 

N⎡ ⎤⎣ ⎦  набуде вигляду: 
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де: nmE⎡ ⎤
⎣ ⎦ , nmO⎡ ⎤

⎣ ⎦  – одиничні та нульові мат-

риці, розмірності яких визначені індексами. 
Тоді подамо матрицю опорів віток у блочному 
вигляді 
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Матриця опорів контурів на основі першого 
виразу (7) запишеться 
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Аналогічно вирази отримаємо для блоків матриці X⎡ ⎤⎣ ⎦ , якщо її вітки магнітно розв’язані. Для 
магнітно зв’язаних віток з урахуванням прийнятої індексації запишемо 

( ) , ( )11 13 31 13 13 33 13 13 13 13 23
, ,23 31 23 33 13 22 23 33 23

L N L L N L N L N L NT TX L N L N L N L N L NT T

+ + +⎡ ⎤
⎡ ⎤ ⎢ ⎥= ω⎣ ⎦ + +⎢ ⎥⎣ ⎦

.(11) 

Знайдені матриці [ ]11R , [ ]12R , [ ]11X , [ ]12X  
не залежать від параметрів навантаження, а ви-
значаються лише параметрами віток СЕП. 

Розв’язання рівнянь схеми, граф якої наве-
дений на рис. 1 виконано матричним методом. 
Розглянута схема району електричних мереж 
залізничного вузла. 36 трансформаторних під-
станції живляться напругою 6…10°кВ кабель-
ними і повітряними лініями, створюючи склад-
но-замкнену систему електропостачання.  

За відомими навантаженнями підстанцій і 
марками проводів та кабелів ліній електропере-
дачі визначені комплексні опори ліній, що ра-
зом з потужностями живлячих центрів (тягова 
підстанція, лінія міської мережі) прийняті в 
якості вхідних даних до розрахунку мережі. 

Розглянутій мережі відповідає схема орієн-
тований граф, зображений на рис. 1. Він скла-
дається з 42 віток та 37 вузлів. Вузли 0 (тягова 
підстанція) та 36 (міська мережа) – живлячі. 
Навантаження трансформаторних підстанцій 
позначені як Ik, де k – номер вузла. 

Матричними рівняннями за методом вузло-
вих потенціалів вирішується задача знаходжен-
ня напруг у вузлах електричної мережі при за-
даних навантаженнях має єдиний розв’язок у 
тому випадку, коли в одному з вузлів напруга 
відома. За такий базисний, або балансуючий, 
вузол приймають залежний вузол, для якого не 
складаються рівняння І закону Кірхгофа. На-
пруга в ньому позначається U0. Напруга решти 
вузлів визначається відносно базисного, як спад 
напруги від кожного з незалежних вузлів до ба-
зисного 

[U∆] = [U] – U0[1],   (12) 
де [1] – одинична матриця-стовпець. 

Матричне рівняння за методом вузлових по-
тенціалів (напруг) має вигляд 

[Y] [U∆] = [J],  (13) 
де [Y] – матриця вузлових провідностей; [U∆] – 
вектор спаду напруги від кожного незалежного 
вузла до базисного; [J] – вектор задаючих 
струмів. 

Матрицю вузлових провідностей отримаємо 
склавши діагональну матрицю опорів віток (за 
відомими опорами ліній), визначимо матрицю 
провідностей (діагональну)  
[Yв] = [Zв]-1. Перехід до матриці вузлових прові-
дностей виконуємо за формулою 

[Y] = [M] [Zв]-1 [M]Т , 
де [M] – перша матриця інциденцій (з’єднань у 
вузлах); [M]Т – транспонована матриця [M]. 

Алгоритм розв’язання рівняння (13) мережі 
складного електричного кола із застосуванням 
матриць до методу вузлових напруг пропону-
ється наступним чином: 
- пронумеруємо вітки та вузли, крім балансую-
чого. Задамо позитивний напрямок віткам; 
- складемо першу матрицю інциденцій [M]; 
- складемо матрицю комплексних опорів віток 
[Zв]; 
- визначимо матрицю вузлових провідностей 

[Y]=[M] [Zв]-1 [M]Т=[M] [Yв] [M]Т; 
- знайдемо обернену матрицю вузлових провід-
ностей (матрицю вузлових опорів)  

[Y] -1 = [Zу]; 
- складемо стовпцеву матрицю (вектор) задаю-
чих струмів [J]; 
- знайдемо вектор спаду напруги від кожного з 
незалежних вузлів схеми до базисного [U∆]= [Y] 

-1 [J]; 
- визначимо вектор спаду напруги у вітках кола 

[Uв] = [M]Т [U∆]; 
- знайдемо вектор струмів у вітках  

[I] = [Zв]-1 [M]Т [U∆]; 
- визначимо втрати потужності в лініях 
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∆Pi=RiIi
2 ,    2

1

n

i iP R I∆ =∑ , 
де n – кількість віток в мережі. 

 
Рис. 1. Граф електричної мережі
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Висновки 
1. Ефективним методом розрахунку склад-

но-замкнених електричних мереж є матричний 
метод. 

2. Для знаходження струмів у лініях елект-
ричної мережі найбільш раціональним слід 
вважати метод вузлових напруг, який дозволяє 
знаходити, крім струмів у вітках, також і на-
пруги в усіх вузлах. 

3. Розроблений алгоритм матричного розра-
хунку складно-замкненої мережі дозволяє ви-
значити струми у вітках мережі, напругу у вуз-
лах, а також втрати потужностей у лініях. 

4. При підвищенні рівню напруги району 
електричних мереж з 6 кВ до 10 кВ втрати еле-
ктроенергії зменшаться майже втричі [9,10]. 
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А. Н. ПОЛЯХ 

ПРИМЕНЕНИЕ МАТРИЦ И ГРАФОВ В РАСЧЕТАХ СИСТЕМ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

Излагается метод расчета электроснабжения сложно-замкнутых электрических сетей. Математическое 
описание системы базируется на применении графов и матриц. 

Ключевые слова: метод расчета, электрические сети, система применения графов и матриц, ток, напря-
жение 

 
O. M. POLYAH 

USE MATRICES AND COUNTS IN CALCULATIONS OF ELECTRICAL 
SYSTEMS 

Describes the method for calculating in complicated closed electrical networks. Mathematical description of the 
system is based on the use of graphs and matrices. 

Keywords: method of calculation, electrical network, the system of graphs and matrices, current, voltage 
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Д. В. УСТИМЕНКО, Р. В. КРАСНОВ, А. В. МАЗУР (ДІІТ) 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗМІНИ РЕЖИМУ РОБОТИ НА СТУПІНЬ НАГРІВУ 
ІЗОЛЯЦІЇ ОБМОТКИ ЯКОРЯ ЕЛЕКТРОДВИГУНА ПОРШНЕВОГО 
КОМПРЕСОРА 

Стаття присвячена питанню дослідження факторів, що впливають на зміну режиму роботи електродви-
гуна компресора, які в свою чергу впливають на ступінь нагрівання ізоляції обмотки якоря ЕД. 

Ключові слова: мотор-компресор, тривалість включення, еквівалентний струм, теплові процеси, перегрів 
ізоляції, захист 

Згідно статистичних даних експлуатації 
електропоїздів ЭР-1 та ЭР-2 [1] за один рік з 
ладу виходить від 20 до 56 електродвигунів 
ДК-406 (409) компресорів ЕК-7Б по причині 
пробою ізоляції якірної обмотки. 

Ймовірними причинами, що призводять до 
такого стану можуть бути: 

− перевантаження електродвигуна комп-
ресора струмами короткого замикання  
(як короткочасними так і більш тривалими у 
часі); 

− недосконалий захист електродвигуна 
компресора; 

− робота мотор-компресора з невідповід-
ною тривалістю включення (ТВ). 

В даній статті розглянуто вплив зміни на-
пруги в контактній мережі та значень ТВ на 
перегрівання ізоляції обмотки якоря електро-
двигуна (ЕД). Штучно змінюючи значення три-
валості ввімкнення, визначено яким чином цей 
факт впливає на температуру нагрівання ізоля-
ції якірної обмотки ЕД. Так як в реальних умо-
вах експлуатації дослідити зміну ТВ через не-
досконалий ремонт, неякісні запасні частини та 
їх відсутність, низьку щільність пневматичних 
магістралей і т.ін. фізично неможливо, то вка-
зане дослідження проведено за допомогою ма-
тематичної моделі [2], що описує перехідні 
процеси в електромеханічній системі «мотор–
компресор» та теплової моделі [3], що описує 
процеси нагрівання та охолодження ізоляції 
обмотки якоря електродвигуна. 

Для отримання значень температури нагрі-
вання ізоляції скористаємось значеннями  

еквівалентних струмів, отриманих у попере-
дніх дослідженнях [4]. 

Під еквівалентним струмом слід розуміти 
таке значення постійного струму, який, проті-
каючи через провідник, виділить в ньому таку 
ж кількість тепла, як і той струм, що змінює 
своє значення у часі за той же період. 
 

Таблиця  1  

Темпе-
ратура 
навко-
лиш-
нього 
сере-
дови-
ща, °С 

+20 0 –20 

Напруга в 
контактній 
мережі, кВ 

Напруга в 
контактній 
мережі, кВ 

Напруга в 
контактній 
мережі, кВ 

Зна-
чення 
напру-
ги в 
конта-
ктній 
мережі 2,

4 

3,
0 

4,
0 

2,
4 

3,
0 

4,
0 

2,
4 

3,
0 

4,
0 

Зна-
чення 
еквіва-
лент-
ного 
стру-
му, А 

8,
45

 

9,
82

 

12
,2

5 

8,
96

 

10
,1

 

12
,4

7 

9,
84

 

10
,7

 

12
,7

9 

 

Згідно з ПТЕ [5] допустиме мінімальне та 
максимальне значення напруги в контактній 
мережі складає 2400 та 4000 В відповідно. 

В результаті проведених досліджень за до-
помогою математичної моделі [3] встановлено, 
що при зниженні напруги в контактній мережі 
до 2,4 кВ усталене значення струму, що проті-
кає через обмотку якоря ЕД компресора стано-
вить 3,7 А, що в 1,26 рази менше паспортного 
номінального струму 4,65 А. Еквівалентний 
струм при пуску має значення 8,45 А. При цьо-
му усталене значення максимальної кутової 
швидкості складає 84,56 c–1, що відповідає час-
тоті обертання вала 807,5 об/хв. 

Кутова швидкість вала компресора при на-
прузі 2400 В знижується до значення  
84,56 c–1, що складає 84,56/106,8 ⋅100 = 79,2 % 
від номω . 

Час наповнення головних повітряних резер-
вуарів електропоїзда ЭР-1, ЭР-2 зворотно-
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пропорційний значенню кутової швидкості ва-
ла ЕД компресора. Тобто при зниженні обертів 
з 1020 об/хв. до 807,5 об/хв. (зниження на 
20,8 %) продуктивність компресора падає, а час 
роботи для потрібного заповнення резервуарів 
збільшується на 20,8 %. 

 
Рис. 1. Діаграма нагрівання ізоляції обмотки якоря 
ЕД ДК-406 (409) під час пуску і роботі у повторно-
короткочасному режимі при напрузі в контактній 

мережі 2,4 кВ 

 
Рис. 2. Діаграма нагрівання ізоляції обмотки якоря 
ЕД ДК-406 (409) під час пуску і роботі у повторно-
короткочасному режимі при напрузі в контактній 

мережі 4 кВ 

При підвищенні напруги в контактній мере-
жі до 4 кВ, усталене значення струму після за-
кінчення перехідного процесу буде складати 
6,7 А, що в 1,44 рази більше паспортного номі-
нального струму 4,65 А. Саме цей струм буде 
впливати на нагрівання ізоляції при роботі 
компресора в повторно-короткочасному режи-
мі. Еквівалентний струм при цьому складає 
12,25 А. Значення максимальної кутової швид-

кості складає 129,57 c–1, що відповідає частоті 
обертання вала 1237,3 об/хв. 

Клас ізоляції В, що застосовується в елект-
родвигунах ДК-406 (409) розрахований на до-
пустиму температуру ( τ = 120 °С), яка визнача-
ється втратами в машині. Якщо реальна темпе-
ратура перевищить допустиму для даного класу 
ізоляції, то ізоляція якірної обмотки буде старі-
ти значно інтенсивніше. В результаті може ви-
никнути пробій ізоляції і відповідно позачерго-
вий ремонт двигуна. 

Проведені дослідження показали, що зни-
ження напруги живлячої мережі до 2400 В не 
викличе небезпечного перегрівання ізоляції 
обмотки якоря, а підвищення напруги до  
4000 В може спричинити нагрівання ізоляції до 
небезпечного значення. 

Для проведення досліджень впливу зміни 
значення ТВ, яке викликане випадковими фак-
торами, що не піддаються статистичному до-
слідженню, на нагрівання ізоляції було штучно 
задано ці значення ТВ з 60 до 80 % при напрузі 
в контактній мережі 3 кВ. При цьому встанов-
лено наступне:  

 
Рис. 3. Діаграма нагрівання ізоляції обмотки якоря 
ЕД ДК-406 (409) під час пуску і роботи у повторно-
короткочасному режимі при напрузі в контактній 

мережі 3 кВ, ТВ = 50 % 

При роботі в номінальному режимі макси-
мальне перевищення температури складає τmax = 
= 61,49 °C, а мінімальне τmin = 29,58 °C. 

Штучно збільшивши значення тривалості 
ввімкнення на 10 % (ТВ = 60 %), після 3…4 ци-
клів усталене максимальне значення темпера-
тури нагрівання ізоляції обмотки якоря складає 
τmax = 65,7 ºC, а мінімальне τmin = 36,59 ºC.  
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Рис. 4. Діаграма нагрівання ізоляції обмотки якоря 
ЕД ДК-406 (409) під час пуску і роботи при напрузі 

в контактній мережі 3 кВ та ТВ = 60 % 

При збільшенні ТВ на 10 % перевищення 
температури збільшилось на ∆τmax = 4,21 ºC та 
∆τmin = 7 ºC в порівнянні зі значеннями в номі-
нальному режимі роботи. 

 
Рис. 5. Діаграма нагрівання ізоляції обмотки якоря 
ЕД ДК-406 (409) під час пуску і роботи при напрузі 

в контактній мережі 3 кВ та ТВ = 70 % 

Штучно збільшивши значення тривалості 
ввімкнення на 20 % (ТВ = 70 %), після 3…4 ци-
клів усталене максимальне значення темпера-
тури нагрівання ізоляції обмотки якоря складає 
τmax = 68,77 °C, а мінімальне τmin = 44,34 °C.  

При збільшенні ТВ на 20 % перевищення 
температури збільшилось на ∆τmax = 7,28 °C та 
∆τmin = 14,76 °C в порівнянні зі значеннями в 
номінальному режимі роботи.  

Штучно збільшивши значення тривалості 
ввімкнення на 30 % (ТВ = 80 %), після 3…4 ци-
клів усталене максимальне значення темпера-
тури нагрівання ізоляції обмотки якоря складає 
τmax = 71 °C, а мінімальне τmin = 52,98 °C. 

 
Рис. 6. Діаграма нагрівання ізоляції обмотки якоря 
ЕД ДК-406 (409) під час пуску і роботи при напрузі 

в контактній мережі 3 кВ та ТВ = 80 % 

При збільшенні ТВ на 20 % перевищення 
температури збільшилось на ∆τmax = 9,51 °C та 
∆τmin = 23,4 °C порівняно зі значеннями в номі-
нальному режимі роботи. 

З рис. 4–6 видно, що при штучно збільше-
ному значенні ТВ час роботи електродвигуна 
компресора збільшується (при цьому ізоляція 
обмотки якоря нагрівається), тоді як час паузи 
відповідно зменшується (при цьому ізоляція 
обмотки якоря охолоджується), що призводить 
до більшого нагрівання обмотки якоря ЕД по-
рівняно з номінальним режимом роботи. 

Аналізуючи отримані результати можна 
зробити висновок: система «мотор–компресор» 
на електропоїздах ЭР-1, ЭР-2 працює зі знач-
ними перевантаженнями по струму, що є осно-
вною причиною пошкодження ізоляції і як на-
слідок передчасного виходу машини з ладу.  
З урахуванням вищесказаного необхідне суттє-
ве підвищення якості захисту кіл двигунів ком-
пресорів, а також заміна ізоляції класу В на 
клас F. 
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ПОРШНЕВОГО КОМПРЕССОРА 

Статья посвящена вопросу исследования факторов, которые влияют на смену режима работы электро-
двигателя компрессора, которые в свою очередь влияют на степень нагревания изоляции обмотки якоря ЭД. 
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ток, тепловые процессы, перегрев изоляции, защита 

 

 
D. V. USTIMENKO, R. V. KRASNOV, A. V. MAZUR 

ANALYSIS OF INFLUENCE OF CHANGE OF OFFICE HOURS  
ON DEGREE OF HEATING OF ISOLATION OF PUTTEE OF ANCHOR 
OF ELECTRIC MOTOR OF PISTON COMPRESSOR 

The article is devoted the question of research of factors which influence on changing of the mode of operations 
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М. Б. КУРГАН, Н. П. ХМЕЛЕВСЬКА (ДІІТ), Б. І. ТОРОПОВ (Київдіпротранс) 

ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИСКОРЕНОГО РУХУ ПОЇЗДІВ 
НА НАПРЯМКУ КУМИ–ДНІПРОПЕТРОВСЬК  

На основі порівняння варіантів за тягово-енергетичними показниками визначено передумови впрова-
дження прискореного руху електропоїздів Hyndai Rotem. 

Ключові слова: обмеження швидкості, бар’єрні місця, перебудова плану, час руху, витрати електроенергії

1. Історія питання 

Укрзалізниця розробила Концепцію впрова-
дження швидкісного пасажирського руху, що 
дасть можливість мінімізувати витрати на па-
сажирські перевезення [1]. Серед визначальних 
напрямків, за якими планується впроваджен-
ня прискореного й швидкісного руху Київ–
Харків (533 км), Київ–Львів (627 км), Київ–

Донецьк (743 км), Київ–Дніпропетровськ 
 (603 км), Київ–Одеса (654 км), Київ–
Сімферополь (1064 км) [1, 2]. 

На напрямку швидкісного руху Полтава–
Дніпропетровськ з метою ліквідації кутового 
заїзду на станцію Красноград (зі зміною локо-
мотива) передбачається будівництво обходу 
вузла Красноград [2] (рис. 1). 

 
Рис. 1. Напрямки швидкісного руху пасажирських поїздів 

Подальша модернізація існуючої мережі на 
ділянці Куми-Дніпропетровськ передбачає на-
ближення її технічного стану до сучасних  
вимог. 

2. Характеристика ділянки  
Куми–Дніпропетровськ 

Складовими напрямку Куми–Дніпропет-
ровськ є одноколійна з тепловозною тягою і 
двоколійна електрифікована  ділянка Новомос-
ковськ – Дніпропетровськ. 

На першій ділянці вантажонапруженість  
1,7 млн ткм/км брутто на рік, на другій ділянці 
– вантажонапруженість 12/36 млн. ткм/км брут-

то відповідно по непарній і парній коліях. 
За обрисом поздовжній профіль представляє 

собою одноманітний спуск від ст. Куми до  
ст. Зачепилівка, потім поступовий підйом до  
ст. Губиниха і далі спуск до ст. Новомосковськ. 
Від Новомосковська до Дніпропетровська виді-
ляється ділянка з підйомом від Самарівки до Ни-
жньодніпровськ-Вузла з послідуючим спуском. 
Керівний ухил у непарному напрямку складає 
7 ‰, у парному – 8 ‰, незважаючи на те, що на 
окремих ділянках зустрічаються і більш круті, але 
короткі за довжиною ухили. Узагальнена харак-
теристика поздовжнього профілю наведена в 
табл. 1, а плану лінії – в табл. 2.  

142



© М. Б. Курган, Н. П. Хмелевська, Б. І. Торопов, 2012  

Таблиця  1   
Характеристика поздовжнього профілю  

Протяжність елементів профілю, %,  
з ухилами, ‰ Ділянка 

0...2  2...4 4...6 6...8 8...10 > 10 

1. Куми–Новомосковськ 43,2 13,9 16,7 21,6 1,9 2,7 

2. Новомосковськ – Дніпропетровськ 58,4 25,1 11,5 3,1 1,3 0,6 

Таблиця  2  

Основні показники плану лінії на ділянці Куми–Новомосковськ–Дніпропетровськ  

Питома частка кривих, % 

Радіусом, м Ділянка Відстань, км 
всього 

до 800 до 1200 до 1600 

Мінімальний
радіус, м 

Куми–Новомосковськ 96,2 31,5 12,4 22,1 27,5 610 

Новомосковськ–
Дніпропетровськ 31,2 25,8 14,4 19,7 23,6 360 

Проведений для порівняння аналіз всього 
напрямку Куми–Дніпропетровськ показав, що 
за крутизною ухилів більш складною є ділянка 
Куми–Новомосковськ, що з переходом на елек-
тричну тягу [3] й потужному рухомому складі 
позначається не так суттєво , як вплив плану 
лінії. За параметрами плану більш складною є 
ділянка Новомосковськ–Дніпропетровськ, що є 
більш впливовим фактором при впровадженні 
прискореного руху. 

3. Допустимі швидкості руху поїздів 

На напрямках, що готуються для впрова-
дження прискореного й швидкісного руху поїз-
дів, особливо гостро стоїть питання підвищен–
ня швидкості за рахунок усунення обмежень 

швидкості при проведенні ремонтних робіт. 
Так, на напрямку Куми–Дніпропетровськ існу-
ючі швидкості на рівні 40 км/год обмежуються 
на станціях Бузівка, Перещепине, Кільчень, Гу-
биниха, Новомосковськ [4], що приводить до 
втрат за рахунок збільшення: 

– роботи гальмівних сил на ділянці гальму-
вання; 

– механічної роботи сили тяги локомотива 
на ділянці розгону; 

– часу руху поїзда за наявності бар’єрного 
місця.  

Приклад кривої швидкості за наявності об-
меження швидкості руху по станціям Бузівка й 
Перещепине наведено на рис. 2. 

 
Рис. 2. Крива швидкості руху при наявності обмеження по станціях 
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4. Методика дослідження  

Для проведення наступного аналізу й при-
йняття рішень щодо доцільності зняття тих чи 
інших обмежень швидкості були виконані тя-
гові розрахунки для існуючого й перспективно-
го технічного стану ділянки Куми-
Новомосковськ-Дніпропетровськ.  

Для існуючого технічного стану в розраху-
нок вводились допустимі швидкості руху за 
наказом начальника Придніпровської залізниці 
[4]. Для перспективного технічного стану діля-
нки -  допустимі швидкості руху за пропозиці-
ями Придніпровської залізниці [2] в т.ч. підви-
щення швидкості руху по станціях Бузівка, Пе-
рещепине, Кільчень, Губиниха, Новомосковськ 
до 120 км/год у пасажирському русі (крім ст. 
Новомосковськ) і до 80 км/год у вантажному 
русі за рахунок проведення капітального ремо-
нту колії. В пропозиціях [2]  передбачено ре-
монт 17-ти переїздів, двох мостів (км 97+563, 
км 122+223), заміна ґрунту тіла насипу на хво-
рому земляному полотні (км 144+500). 

 
Рис. 3. Тягова характеристика Hyndai Rotem 

Основні показники міжрегіонального елект-
ропоїзда подвійного живлення для пасажирсь-
ких перевезень на залізницях України були 
прийняті відповідно до технічного завдання [5], 
тягова характеристика якого представлена на 
рис. 3. 

Виходячи з аналізу основних характеристик 
моторвагонного рухомого складу Hyundai 
Rotem, можна зробити висновки, що вони від-
носяться до категорії поїздів з розподіленою тя-
гою, мають хороші характеристики за динамікою 
руху, дозволять забезпечити комфортні доставки 
пасажирів. 

Для виконання варіантних тягових розраху-
нків в даній роботі використовувалась програ-
ма MoveRW [7], яка включає три модулі.  

За допомогою першого модулю встанов-
лювались допустимі швидкості руху в кривих 
за методикою, викладеною у Правилах (ЦП-
0236) [6]. Модуль дозволяє поєднувати файли 
обмежень швидкості в кривих, на роздільних 
пунктах, за станом верхньої будови колії, зем-
ляного полотна та ін. і за допустиму в експлуа-
тації приймати найменшу. 

Другий модуль використовується для ви-
конання тягових розрахунків при різних типах 
локомотивів, масах рухомого складу і рівнях 
допустимих швидкостей.  

Третій модуль дозволяє виводити на екран 
чи папір поздовжній профіль, план лінії, криву 
швидкості руху поїзда з встановленими обме-
женнями в кривих для подальшого аналізу. 

Тягові розрахунки були виконані для поїзда 
Hyndai Rotem (табл. 3) для максимальної швид-
кості до 160 км/год за умови повного викорис-
тання розрахункової сили тяги з метою най-
більш повної реалізації максимально допусти-
мої швидкості руху. 

Таблиця  3  

Основні характеристики рухомого складу Hyndai Rotem  

Рід 
току Склад Потуж-ність, 

кВт 

Максим.  
швидкість, 
км/год 

Маса 
брутто, 

т 

Довжина по 
 осям авто-
зчеплення,  

м 

Наванта-
женняна 
вісь, 

кН/вісь 
змінний, 

25 кВ, 
постійний 

3 кВ 

MC1 – T – MB – 
M – T – M – M – T 

– MC2 
5280 160 530 200,16 180 

При виконанні тягових розрахунків перед-
бачались різні варіанти допустимої швидкості 
руху по станціях і перегонах. Для прикладу,  

представлено чотири варіанти, характеристики 
яких наведено в табл. 4.  
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Таблиця  4   

 Характеристика розрахункових варіантів 

Встановлені швидкості, км/год Номер  
варіанту Характеристика варіанту по станціях на перегонах в кривих 

1 Існуючий технічний стан інфраструк-
тури залізниці 

40…80 відпові-
дно наказу 

80…100 відпо-
відно наказу 

за існуючими 
параметрами 
існ існ існ, ,R l h  

2 Проектний технічний стан інфрастру-
ктури залізниці без зміни плану лінії 80 100…140 

за існуючими 
параметрами 
існ існ існ, ,R l h  

3 
Проектний технічний стан інфрастру-
ктури залізниці з корегуванням пара-
метрів кривих 

80 100…140 
за проектними 
параметрами 

пр пр пр, ,R l h  

4 
Проектний технічний стан інфрастру-
ктури залізниці з корегуванням плану 
лінії і реконструкцією станцій 

120 140…160 
за проектними 
параметрами 

пр пр пр, ,R l h  
     

Розрахунки виконуються в такій послідов-
ності. 

1. У програмі RWPlan [7] створюється файл 
за параметрами існуючого плану лінії (рис 4). 
Вихідні дані можуть прийматись з докладного 
профілю, паспортів кривих або карти колієви-
мірювального вагону. 

2. Визначаються непогашені прискорення 

нпα , швидкість зростання прискорень ψ , шви-
дкість підйому колеса по відводу підвищення 
зовнішньої рейки vf  та коливання екіпажу θ , 
виходячи з виміряних колієвимірювальним ва-
гоном або іншими засобами. На рис. 5 наведено 
графік допустимих швидкостей для існуючого 
стану плану колії. 

 
Рис. 4. Графік кривизни для існуючого стану 

 
Рис. 5. Графіки допустимих швидкостей для існуючого стану плану: за показниками нпα ,ψ , vf , θ  

3. Для забезпечення максимальної швидко-
сті пасажирських поїздів і визначення проект-
них параметрів кривих виконуються розрахун-
ки перебудови плану в межах існуючої площа-

дки земляного полотна. При розрахунку довгих 
ділянок, що містять криві різних напрямків і 
проміжні прямі, більш ефективно попередньо 
розбити ділянку на частини, оптимізувати кож-
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ну з цих частин, а потім завантажити модель 
плану всієї ділянки і оптимізувати її. На рис 6 
наведено фрагмент графіків кривизни й зсувів 
після оптимізації параметрів плану. 

4. Для проектного плану виконуються роз-
рахунки підвищень зовнішньої рейки в кривих і 
визначаються допустимі швидкості пасажирсь-
ких та вантажних поїздів (рис. 7). 

 
Рис. 6. Графік кривизни та зсувів після оптимізації 

 
Рис. 7. Графік допустимих швидкостей ( ,max minV V  вантажних поїздів, maxV  максимальна пасажирських  

поїздів ) 

5. За умови проведення модернізації інфра-
структури залізниці задаються проектні швид-
кості руху на перегонах (140–160) і станціях 
(100–120). Обмеження швидкості руху за пла-
ном колії враховуються автоматично в програмі  
MoveRW при заданих параметрах кривих (іс-
нуючих чи проектних). 

5. Аналіз результатів розрахунків 

Результати виконання розрахунків за вище 
викладеною методикою наведено в табл. 5. 

За результатами розрахунків побудовано  
графіки зміни часу руху (рис. 8) і витрат елект-
роенергії (рис. 9) у непарному й парному на-
прямках для розглянутих варіантів. 

 

0.78

0.61
0.56

0.50

0.570.62

0.78

0.51

0

0

0

1

1

1

1 2 3 4Варіанти

Ча
с 
ру
ху

, х
в.

/к
м

Непарний Парний

 
Рис. 8. Зміна часу руху пасажирського поїзда  

Проведений аналіз отриманих результатів 
тягових розрахунків показав, що збільшення 
максимальної швидкості руху по станціям до 
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80 км/год і на перегонах до 120-140 км/год (ва-
ріант 3) дає можливість скоротити час руху мо-
торвагонного рухомого складу Hyundai Rotem 

від ст. Куми до ст. Дніпропетровськ на  
27…28 хв. відносно існуючого технічного ста-
ну (рис. 10). 

Таблиця  5  

Тягово-енергетичні показники по варіантам 

Варіанти Напрям 
L, 
км 

Vmax, 
км/год 

Vcеp, 
км/год 

A, 
кВт-год 

Rм, 
т-км 

Rт, 
т-км 

t, 
хв 

непарн 127,971 100 77 919,2 276,38 207,04 100,2 1 

парний 131,029 100 77 1112,9 334,84 160,51 101,8 

непарн 127,971 140 97 1444,3 436,43 336,01 79,2 2 

парний 131,029 140 98 1702,4 514,64 307,08 80,0 

непарн 127,971 140 105 1030,4 311,89 194,78 73,0 3 

парний 131,029 140 107 1260,7 381,71 157,21 73,8 

непарн 127,971 160 119 1786,7 543,05 401,78 64,6 4 

парний 131,029 140 117 1823,1 553,1 316,98 67,3 
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Рис. 9. Питомі витрати електроенергії  
за напрямками руху 
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Рис. 10. Скорочення часу руху відносно існуючого 
технічного стану 

При цьому усуваються різкі перепади в рівнях 
швидкості по станціях і перегонах, і спостеріга-
ється відносно невелике збільшення витрат елек-
троенергії – на 111–148 кВт–год (рис. 11). Третій 
варіант і пропонується Придніпровській залізниці 

при складанні графіка руху поїздів.  
Підвищення швидкості руху на станціях до 

120 км/год і перегонах до 160 км/год не є доці-
льним на розглянутій ділянці, бо час руху ско-
рочується відносно варіанта 3 несуттєво – всьо-
го на 7 хв., а витрати електроенергії збільшу-
ються в 1,2–1,6 рази відносно існуючого техні-
чного стану і в 5–7 разів відносно варіанта 3. 
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Рис. 11. Зростання витрат електроенергії відносно 
існуючого технічного стану 

ВИСНОВКИ  

1. На основі проведеного дослідження вста-
новлено, що на сучасному етапі вирішення за-
дачі впровадження прискореного руху потребує 
системного підходу, тобто комплексного вирі-
шення витань з підвищення швидкості руху на 
станціях Бузівка, Перещепине, Кільчень, Губи-
ниха, Новомосковськ з 40 до 80 км/год, удоско-
налення плану лінії шляхом корегування пара-
метрів кривих, виконання колійних ремонтних 
робіт тощо. 
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2. На основі неточних вихідних даних про 
план лінії не можна визначити достовірні мак-
симально допустимі швидкості руху, постано-
вити колію в правильне геометричне положен-
ня під час модернізації, або інших видів ремон-
тів. Встановлено, що для отримання достовір-
них даних необхідна інструментальна зйомка 
плану й поздовжнього профілю. 

3. Як показав проведений аналіз, бар’єрні 
місця викликають необхідність зниження 
швидкості відносно максимального її рівня, що 
приводить до втрат часу руху, збільшення ви-
трати електроенергії, величина яких залежить 
від рівня встановленого обмеження швидкості, 
довжини ділянки та її розташування, типу і ма-
си рухомого складу. 

4. Сучасні комп’ютерні технології, розроб-
лені на кафедрі проектування і будівництва до-
ріг ДІІТу, дозволяють виконувати розрахунки і 
надавати пропозиції щодо встановлення опти-
мального підвищення в кривих за критерієм 
мінімальної дії поперечних сил, визначати про-
ектні параметри плану лінії для реалізації мак-
симально допустимої швидкості, що й було ви-
користано в представленій роботі. 

5. Результати тягово–енергетичних показни-
ків для нового двохсистемного електропоїзду 
Hyndai Rotem підтверджують можливість після 
електрифікації ділянки Куми–Новомосковськ 
організацію прискореного руху поїздів на на-
прямку Київ–Полтава–Дніпропетровськ з три-

валістю поїздки до 5 год. 
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Н. Б. КУРГАН, Н. П. ХМЕЛЕВСКАЯ, Б. И. ТОРОПОВ  

ПРЕДПОСЫЛКИ ВНЕДРЕНИЯ УСКОРЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 
ПОЕЗДОВ НА НАПРАВЛЕНИИ КУМЫ–ДНЕПРОПЕТРОВСК 

На основе сравнения вариантов по тягово-энергетическим показателям определены предпосылки внед-
рения ускоренного движения электропоездов Hyndai Rotem 

Ключевые слова: ограничения скорости, барьерные места, перестройка плана, время движения, расход 
электроэнергии  

M. B. KURGAN, N. P. KHMELEVS’KA, B. I. TOROPOV 

BASED ON THE COMPARISON OF OPTIONS FOR TRACTION  
AND ENERGY DEFINED CONDITIONS ACCELERATED  
THE INTRODUCTION OF ELECTRIC HYNDAI ROTEM  
KUMY–DNEPROPETROVSK 

In a comparison of options for the golf-defined prerequisites for the introduction of the energy of accelerated 
motion of electric Hyndai Rotem. 

Keywords:  speed limit, barrier location, restructuring plan, the move, the cost of electricity 
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ОБҐРУНТУВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ З ПІДВИЩЕННЯ ПРОВІЗНОЇ 
СПРОМОЖНОСТІ ПІД’ЇЗНОЇ КОЛІЇ ВАТ «ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» 

Наведено результати досліджень щодо розробки рекомендацій з підвищення пропускної і провізної 
спроможності під’їзної колії ВАТ «Павлоградвугілля». 

Ключові слова: обмеження швидкості, провізна спроможність, капітальні вкладення, втрати підприємст-
ва, економічний ефект 

1. Загальні положення 

Під’їзні залізничні колії промислових під-
приємств – вагома складова частина загальноде-
ржавної транспортної системи. На їх балансі 
знаходиться 22 840 км розгорнутої довжини за-
лізничних колій, що становить майже третину 
загальної довжини залізниць, і на них викону-
ється понад 80 % всіх навантажувально-
розвантажувальних операцій з вагонним парком, 
який транспортується залізницями України. 

Головним завданням під’їзної колії вантаж-
но-транспортного підприємства (ВТП) «Павло-
градвантажтранс» ВАТ «Павлоградвугілля» є 
забезпечення взаємодії акціонерного товарист-
ва і Придніпровської залізниці зі своєчасного і 
безперебійного постачання вугільних шахт по-
рожніми вагонами, завантаження вагонів вугі-
льною продукцією, формування і відправки 
навантажених партій вагонів на станції прими-
кання ДП «Укрзалізниця». 

Залізничне господарство ВТП «Павлоградва-
нтажтранс» являє собою повний комплекс заліз-
ничного транспорту, включає в себе 5 наванта-
жувальних і 4 вуглезбірні станції, служби колії, 
СЦБ, рухомого складу, навантажувальні фронти 
і вагове господарство. Щодобовий об’єм наван-
таження складає 550–600 вагонів, що становить 
понад 50 % обсягів навантаження Дніпропетров-
ської дирекції залізничних перевезень Придніп-
ровської залізниці. Рівень видобутку вугільної 
продукції, її навантаження і, відповідно, внутрі-
шнього вантажообігу протягом останніх років 
залишається стабільним, незважаючи на еконо-
мічну кризу 2008–2009 рр. Обсяги вантажообігу 
наведені на рис. 1. 

Світова фінансова криза особливо гостро ві-
добразилася на транспортному секторі. Різке 
падіння економіки і, як наслідок, суттєве зни-
ження обсягів перевезень привели фінансовий 
стан магістрального залізничного транспорту 
до критичного рівня, в результаті чого виникли 
проблеми з елементарним відновленням основ-
них фондів, а технічне переоснащення та інно-

вації взагалі перейшли у віддалену перспекти-
ву. Так, на початок 2010 р., знос активної час-
тини основних фондів (вантажних і пасажирсь-
ких вагонів, магістральних електровозів, 
тепловозів) склав 85,4 %. Аналогічна ситуація 
склалася і в залізничному господарстві під’їзної 
колії ВТП «Павлоградвантажтранс»: 88 % тяго-
вого рухомого складу (тепловози ТЭМ-2) ви-
працювали термін служби, 44 % мають про-
строчений термін капітального ремонту; стан 
71 % вантажних вагонів магістрального транс-
порту, які використовує під’їзна колія, має ви-
черпаний термін служби; близько 30 % голо-
вної залізничної колії і штучних споруд потре-
бують капітального ремонту.  
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Рис. 1. Обсяги вантажообігу під’їзної колії 
ВАТ «Павлоградвугілля» за 2005–2011 рр. 

Однак, і в таких складних умовах залізнич-
ники державного і приватного секторів продо-
вжували забезпечувати необхідний рівень пе-
ревезень вугільної продукції під’їзної колії. 

Сьогодні у довгострокових планах компанії 
зазначений подальший зріст виробництва, роз-
виток підприємств шляхом модернізації та ви-
користання інноваційних технологій. 

У ВАТ «Павлоградвугілля» розроблена дов-
гострокова стратегія економічного розвитку на 
2012–2030 рр., яка передбачає підвищення рівня 
видобутку та реалізації вугільної продукції. На 
рис. 2 зображена діаграма перспективних обсягів 
вантажообігу на 2012–2030 рр. 
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Планомірне зростання обсягів видобутку ву-
гілля шахтами акціонерного товариства, перевер-
шення проектної потужності вугільної складової 
ВАТ «Павлоградвугілля», значний знос основних 
фондів залізничного транспорту під’їзної колії, 
недостатнє фінансування робіт з їх відновлення 
потребує від залізничників вирішення питання з 
підвищення пропускної і провізної спроможності 
під’їзної колії, раціонального розподілення коштів 
з метою підвищення потужності їх складових 
елементів: локомотивів, колії, СЦБ, штучних спо-
руд та ін. 
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Рис. 2. Обсяги вантажообігу під’їзної колії ВАТ 

«Павлоградвугілля» на перспективу 2011–2030 рр. 

Задача даного дослідження полягала в про-
ведені розрахунків наявної та перспективної 
пропускної та провізної спроможності залізни-
чної ділянки, обґрунтуванні рекомендацій з ра-
ціонального усунення обмежень швидкості та 
розробці заходів із забезпечення необхідного 
рівня провізної спроможності ділянки під’їзної 
колії та її складових (збільшення маси поїзда, 
застосування потужних локомотивів, скорочен-
ня перегінного часу) для забезпечення обсягів 
видобутку вугільної продукції необхідним 
транспортним забезпеченням. 

2. Аналіз обмежень швидкості, що діють на 
під’їзній колії ВАТ «Павоградвугілля» та пропо-

зиції з підвищення провізної спроможності 

Головний показник продуктивності роботи 
ділянки залізниці – її провізна спроможність  
(Г, млн т/рік), яка визначається двома парамет-
рами: масою вантажних поїздів та пропускною 
спроможністю ділянки залізниці у вантажному 
русі [1]. Відповідно, пропускна спроможність 
залізничної дільниці на перегоні уявляє собою 
максимальну кількість вантажних поїздів вста-
новленої маси і довжини, яка може бути про-
пущена через цю дільницю за добу відповідно 
до її технічної оснащеності і прийнятого спосо-
бу організації руху.  

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

стану. Обмеження швидкості руху поїздів не 
сприяють ефективному використанню пропуск-
ної і провізної спроможності дільниці колії та 
раціональному застосуванню рухомого складу. 
Діючі обмеження швидкості руху на досліджува-
ній ділянці станом на 01.01.2011 р. наведені в 
табл. 1. 

З табл. 1 видно, що з семи обмежень, що ді-
ють на ділянці ст. Ароматна–ст. Комсомоль-
ська, шість зумовлені станом колії й колійних 
споруд. Основні причини, що їх зумовлюють – 
це деформації земляного полотна внаслідок 
гірничих підробок (36 %), прострочені ремонти 
колії, стрілочних переводів та штучних споруд 
(64 %). Сумарна протяжність дільниць з наяв-
ними обмеженнями швидкості складає близько 
15,65 км головного ходу, що становить 68 % від 
довжини головної колії всієї ділянки. При вста-
новленій швидкості 50 км/год, внаслідок дію-
чих обмежень, фактична швидкість складає 
15…30 км/год. 

При дослідженні даної теми важливим є, по-
перше – досвід вирішення аналогічного питан-
ня на коліях державного значення: застосуван-
ня розроблених методик з підвищення пропус-
кної і провізної спроможності залізниць в умо-
вах дефіциту коштів для одночасного усунення 
всіх обмежень швидкості руху, обґрунтування 
економічної доцільності й етапності вкладення 
коштів для колій промислових підприємств; і 
по-друге – вивчення і застосування набутого 
досвіду удосконалення взаємодії структур ДП 
«Укрзалізниця» з під’їзними коліями для під-
вищення ефективності роботи і скорочення 
експлуатаційних витрат. 

Аналіз попередніх досліджень [2–6] дозво-
лив дійти висновку, що вирішення задачі опти-
мізації відновлення під’їзної колії ст. Аромат-
на–Комсомольська вимагає розподілу дослідної 
ділянки на такі дільниці: перегін Ароматна–
ЦЗФ, перегін ЦЗФ–Павлоградська, головна ко-
лія ст. Павлоградська, перегін сПавлоградська–
Тернівська, головна колія ст. Тернівська, пере-
гін Тернівська–Комсомольська. 

Головні колії ст. ЦЗФ і ст. Комсомольська 
не розглядалися при розрахунках в якості ок-
ремих дільниць, так як при наявності діючих на 
них обмежень за умовами організації поїзної 
роботи перша з них є вуглезбірною, тобто на 
ній проводяться операції з формування партій 
порожніх вагонів під завантаження для вантаж-
них станцій та формування завантажених 
вагонів у маршрути для відправки на колії 
Придніпровської залізниці, а друга – є 
кінцевою, тупиковою станцією дільниці 
під’їзної колії. 
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Наявна пропускна спроможність визнача-
ється найбільшою кількістю поїздів (або пар 
поїздів) розрахованої маси, які можуть бути 
пропущені за добу при наявному технічному 
оснащенні дільниці (напрямку) і прийнятої сис-
теми організації руху. 

Провізна спроможність визначається мож-
ливими розмірами вантажних перевозок, які 
можуть бути здійснені на даній дільниці протя-
гом року. 

Таблиця  1  

Обмеження швидкості руху поїздів станом на 1.01.2011 р 
№ 
пор. Дослідна ділянка Довжина об-

меження, м 
Встановлена шви-
дкість, км/год 

Діюче обме-
ження, км/год Причини обмеження 

1 Перегін Ароматна–ЦЗФ 5 482 50 30 прострочення капіта-
льного ремонту колії 

2 Перегін Ароматна–ЦЗФ 5 482 - - недостатня потуж-
ність тепловозів 

3 Станція ЦЗФ 2 019 50 25 
прострочення капіта-
льного ремонту стрі-
лочних переводів 

4 Станція ЦЗФ 86 50 15 дефектність з/б мосту 

5 Станція Павлоградська 1 283 50 25 
прострочення капіта-
льного ремонту стрі-
лочних переводів 

6 Перегін Павлоградська–
Тернівська 5 665 50 25 

прострочення капіта-
льного ремонту колії, 
порушення плану ді-
лянки колії  

7 Станція Тернівська 1 111 50 25 
прострочення капіта-
льного ремонту стрі-
лочних переводів 

 

Пропускна спроможність залізничних діль-
ниць розраховується окремо по перегонам, ста-
нціям, локомотивному та іншим елементам за-
лізничного господарства і визначається пропу-
скною спроможністю обмежуючого перегону, 
тобто перегону, який має найбільшу величину 
періоду графіку при найкращій організації руху 
поїздів. 

Вихідними даними для розрахунку пропуск-
ної спроможності перегонів є: прийнятий тип 
графіку, час руху поїздів, станційні інтервали, 
інтервали між поїздами в пакеті, коефіцієнт паке-
тності графіка. Час руху поїздів по перегонам ви-
значають тяговими розрахунками і перевіряють 
практичними поїздками. Станційні інтервали та 
інтервали між поїздами в пакеті встановлюють з 
розрахунку забезпечення умов безпеки руху і мі-
німальних витрат часу на виконання станційних 
операцій, пов’язаних з прийомом, пропуском, 
відправленням і слідуванням поїздів [7]. 

В роботі [7] запропоновано пропускну 
спроможність при паралельному графіку руху 
визначати за формулою 

 
( )пост

п

T T
n

T
−

= , (1) 

де T  – кількість хвилин у добі, хв; 

постT  – сумарний час за добу, який викорис-
товується на постійні операції з обслуговування 
технічних засобів (колія, контактна мережа), 
хв; 

пT  – період паралельного непакетного гра-
фіку, хв. 

Провізна спроможність ділянки визначалася 
за виразом [7]: 

 6
365

10
n QГ
γ

⋅ ⋅
=

⋅
, (2) 

де 365 – кількість діб у році; 
n  – пропускна спроможність у вантажному 

русі, пар поїздів/добу; 
Q  – маса вантажного поїзда, т; 
γ  – коефіцієнт нерівномірності перевезень. 
Результати розрахунків провізної спромож-

ності ділянок під’їзної колії при діючих обме-
женнях швидкості руху поїздів, їх усуненні та 
варіантах посилення її складових (збільшенні 
маси поїзда, застосуванні більш потужних ло-
комотивів) наведені у графічному вигляді на 
рис. 3, з кого видно, що усунення обмежень 
швидкості дозволить підвищити провізну 
спроможність у середньому на 30 % по кожній 
дослідній дільниці. 
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Провізну спроможність дільниці колії мож-
на збільшити як підвищенням маси поїзда, так і 
збільшенням розмірів руху. Найбільш ефектив-
ними є комплексні рішення – збільшення маси 
поїзда і пропускної спроможності в поїздах. 
Однак, для вивчення техніко-економічних ха-

рактеристик засобів посилення пропускної і 
провізної спроможності дільниці у роботі [8] 
авторами запропоновано розрізняти заходи, які 
збільшують провізну спроможність при тих же 
розмірах руху, і заходи, які збільшують провіз-
ну спроможність в поїздах  при тих же масах. 
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Рис. 3. Рівень провізної спроможності дільниць під’їзної колії у вантажному напрямку  

при діючих обмеженнях і усуненні обмежень швидкості руху поїздів 

В якості варіантів для розрахунку розмірів 
пропускної і провізної спроможності дільниці 
під’їзної колії ст. Ароматна – 
ст. Комсомольська в роботі прийняті наступні: 

1. Збільшення потужності локомотивів на 
здавальних операціях на перегоні ст. Ароматна 
– ст. ЦЗФ з метою збільшення маси поїздів і 
скорочення перегінного часу руху. На сьогодні 
партії вагонів (55 шт.) на станцію примикання 
транспортують два головних тепловози і один 
товкач серії ТЭМ2. В розрахунках прийняті те-
пловози ТЭМ2 і ТЭМ7А. 

2. Збільшення швидкості руху поїздів вна-
слідок усунення діючих обмежень, що наведені 
у таблиці 1. Встановлена швидкість руху поїз-
дів на дільниці під’їзної колії становить 50 
км/год. Діючі обмеження за станом земляного 
полотна внаслідок гірничих підробок і про-
строченності ремонтів колії, стрілочних пере-
водів та штучних споруд обмежують швидкість 
руху на 68 % довжини головної колії всієї діль-
ниці допустимим рівнем 15…25 км/год. 

Внаслідок деформації земляного полотна від 
дії гірничих підробок відбулося порушення плану 

колії довжиною 1,6 км, що викликало необхід-
ність обмежити швидкість до 25 км/год. Застосу-
вання програми RWPlan, розробленної к.т.н., до-
центом Корженевичем І. П. дозволило прийняти 
проектні рішення з виправки кривих у плані з 
метою підвищення швидкості та оцінити вартість 
необхідних робіт. 

3. Оцінка економічного ефекту від усунення  
обмежень швидкості 

На основі проведених у роботах [2–6] дослі-
дженнях запропонована методика щодо оцінки 
втрат підприємтсва від дії обмежень швидкості 
руху поїздів, які визначаються за формулою (3). 
Економічний ефект досягається за рахунок 
зниження експлуатаційних витрат, які пов’язані 
зі скороченням часу руху поїздів на дільниці, 
зниженням витрат паливно-енергетичних ре-
сурсів, а також зниженням витрат на поточне 
утримання залізничної колії. 

 A t wC C C C= + +∑ , (3) 
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де AC  – витрати на додаткове споживання пали-
вно-енергетичних ресурсів, тис. грн на рік; 

tC  – витрати на додаткові поїздо-години, 
тис. грн на рік; 

wC  – додаткові витрати, пов’язані зі станом 
залізничної колії, тис грн. на рік; 

Складові формули (3), в свою чергу, визна-
чаються за виразами (4), (5) та (6): 

 365AC A n B= ⋅∆ ⋅ ⋅ , (4) 

де A∆  – різниця у витраті палива при русі поїз-
да з обмеженням і без обмеження швидкості ру-
ху, кг (визначаються тяговими розрахунками); 

B  – вартість 1 кг дизельного палива, грн. 

 
365

60t
t n aC ⋅∆ ⋅ ⋅

= , (5) 

де 60  – кількість хвилин у годині; 
t∆  – різниця в часі руху з обмеженням і без 

обмеження швидкості, хв. (визначаються тяго-
вими розрахунками); 

a  – вартість 1 поїздо-години локомотива, 
грн. 

 обмw wC L m E= ⋅ ⋅∆ , (6) 

де обмL  –довжина ділянки обмеження, км; 
m  – простроченність ремонтів колії, років; 

wE∆  – щорічні додаткові витрати, пов’язані 
з опором руху від колії, тис. грн/км за рік. 

4. Встановлення раціональної послідовності  
усунення обмежень швидкості 

Вартості робіт з усунення обмежень швидкості 
руху поїздів на ділянці під’їзної колії ст. Аромат-
на – ст. Комсомольська за результатами тендер-
них торгів 2011 р. наведені у табл. 2. 

У зв’язку з значними капітальними витра-
тами, пов’язаними з придбанням більш потуж-
них тепловозів для вивізних операцій, а також 
обмеженим фінансуванням, розглянуто наступ-
ні варіанти вирішення задачі оптимізації: 

1-й варіант – вирішення задачі за умови 
усунення діючих обмежень швидкості руху по 
стану колії, земляного полотна та штучних 
споруд, при збереженні тепловозного парку 
ТЭМ2, з диференціацією капіталовкладень. Ре-
зультати вирішення задачі оптимізації наведені 
у табл. 3. 

Таблиця  2  

Таблиця вартості робіт з усунення обмежень швидкості руху  
на під’їзній колії ВАТ «Павлоградвугілля» 

№ 
пор. Вид ремонту Одиниця 

об’єму 
Вартість ремонту, 
млн грн з ПДВ 

1 Капітальний ремонт залізобетонного мосту 2 х 5,3 м 1 міст 1,580 

2 Капітальний ремонт залізничної колії 1 км 3,192 

3 Капітальний ремонт стрілочного переводу, проект 2215 1 к-т 0,392 

4 Вартість тепловозу ТЭМ7А 1 один. 18,48 

5 Витрати на виправку кривих 1,17 км 0,02 

Таблиця  3  

Результати вирішення задачі послідовності усунення обмежень для варіанту 1 

Варіанти maxKV , млн грн Послідовність 
усунення обмежень фактKV , млн грн ΣC, млн грн KV∆ , млн грн 

ТЭМ-2 10 2 1,569 0,443 8,431 

ТЭМ-2 20 1, 2 19,068 1,418 0,932 

ТЭМ-2 30 1, 2 19,068 1,418 10,932 

ТЭМ-2 40 1, 2, 3 37,17 3,067 2,83 
За результатами розрахунків є очевидним, 

що в рамках визначеного річного бюджету фі-
нансування оптимальним рівнем для усунення 

обмежень швидкості по стану колійного госпо-
дарства є обсяг 20 млн грн, який дає щорічний 
економічний ефект 1,418 млн грн. Максималь-
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но необхідний рівень річного фінансування 
складає 40 млн грн. і дає 3,067 млн грн щоріч-
ного економічного ефекту. Річні об’єми фінан-
сування 10 та 30 млн грн не є доцільними через 
значне значення невикористаних коштів 
( KV∆ ) і низький економічний ефект. 

2-й варіант – вирішення задачі за умови 
пріоритетного фінансування програми модерні-
зації тепловозного парку з переводом на тепло-
вози ТЭМ 7А, усунення діючих обмежень 
швидкості руху в рамках залишкового фінансу-

вання з диференціацією капіталовкладень. Ре-
зультати вирішення задачі оптимізації наведені 
у табл. 4. 

За результатами розрахунків варіанту 2, в 
рамках визначеного річного бюджету, оптима-
льним рішенням є фінансування в обсязі 20 млн 
грн, а максимально необхідним – 40 млн грн, 
що надасть можливість одержувати щорічний 
економічний ефект 0,834 і 2,252 млн грн відпо-
відно.  

Таблиця  4  

Результати вирішення задачі послідовності усунення обмежень для варіанту 2 

Варіанти maxKV , млн 
грн 

Послідовність 
усунення обмежень 

фактKV , 

млн грн 
ΣC, млн грн KV∆ , млн грн 

ТЭМ7А 10 3 1,569 0,443 8,431 

ТЭМ7А 20 1 18,480 0,834 1,52 

ТЭМ7А 30 1, 2 20,049 1,277 9,951 

ТЭМ7А 40 2, 1, 3 37,548 2,252 2,452 

Висновки 

За результатами проведеного дослідження 
встановлено наступне: 

1. Обмеження швидкості руху суттєво впли-
ває на час руху і середню швидкість руху поїз-
дів. Усунення обмежень, в залежності від типу 
тепловозного забезпечення, дозволить зменши-
ти час руху на 25…30 % і збільшити середню 
швидкість на 34…38 %. 

2. В той же час, витрати палива при усунен-
ні обмежень швидкості руху поїздів зростуть на 
24…36 %. 

3. Розмір наявної провізної спроможності, 
на умовах встановленої вагової норми 1 620 т 
на перегоні Ароматна – ЦЗФ для тепловозу 
ТЭМ 2, не відповідає розміру необхідної прові-
зної спроможності: 6,28 млн т на рік і 
12,383 млн т на рік відповідно і, тому потребує 
підсилення технічного оснащення тепловозної 
тяги. В розрахунках прийнято використання на 
вивізних операціях тепловозу ТЭМ 7А і вагової 
норми 4 830 т. Розмір провізної спроможності в 
даному випадку складе 20,74 млн т на рік, що 
відповідає необхідному розміру. 

4. Наявна провізна спроможність станцій 
Павлоградська, Тернівська, перегонів ЦЗФ–
Павлоградська, Павлоградська–Тернівська і 
Тернівська–Комсомольська відповідає розміру 
необхідної провізної спроможності з урахуван-
ням максимальних перспективних обсягів ван-

тажообігу на умовах встановлених вагових 
норм і діючих обмеженнях швидкості руху. 

5. Серед розглянутих варіантів підвищення 
потужності тепловозної тяги на вивізних опе-
раціях кращі техніко-економічні показники за-
безпечує тепловоз ТЭМ 7А. 

6. В зв’язку з вичерпанням терміну експлуа-
тації тепловозів ТЭМ 2 для внутрішніх перево-
зок, на встановлених умовах транспортного 
обслуговування (вагова норма 252 т і 1 100 т) 
доцільно використовувати тепловози потужніс-
тю 1 200 кс (ТЭМ 8, ТЭМ 9, ТЭМ 18, ТЭМ 
ТМХ). 

7. Раціональна послідовність усунення місць 
обмеження швидкості є наступною: виконання 
капітального ремонту колії на перегоні Арома-
тна – ЦЗФ з підвищенням швидкості руху до 
50 км/год; придбання тепловозу ТЭМ 7А і збі-
льшення вагової норми на вивізних операціях 
до 4 830 т; капітальний ремонт стрілочних пе-
реводів на станції Павлоградська з підвищен-
ням швидкості руху до 50 км/год; капітальний 
ремонт колії і випрямлення плану ділянки на 
перегоні Павлоградська-Тернівська з підви-
щенням швидкості руху до 50 км/год. 

8. Оптимальний річний обсяг фінансування 
заходів з посилення провізної спроможності 
ділянки колії складає 20 млн грн, максимально 
необхідний становить 40 млн грн. 
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ПРОВОЗНОЙ СПОСОБНОСТИ ПОДЪЕЗДНОГО ПУТИ  
ОАО «ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» 

Изложены результаты исследований относительно разработки рекомендаций по повышению пропускной 
и провозной способности подъездного пути ОАО «Павлоградуголь». 
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RATIONALE FOR THE RECOMMENDATION TO IMPROVE THE 
CARRYING CAPACITY ACCESS ROADS PC «PAVLOGRADUGOL» 

The results of studies on the дdevelopment of recommendations to improve the capacity and carrying capacity of 
the access road PC «Pavlogradugol». 
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СТРУКТУРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В МЕТАЛІ ЗАЛІЗНИЧНОГО 
КОЛЕСА ПІСЛЯ ДІЇ ІМПУЛЬСІВ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ 

Розглянуті питання оцінки ступеня зниження густини дислокацій в вуглецевій сталі залізничного колеса 
після електричної імпульсної обробки. 

Ключові слова:залізничне колесо, обод, метал, імпульс, електричний струм 
Зростання інтенсивності експлуатації рухомого 

складу обумовлює використання залізничних коліс з 
підвищеним опором процесам зношування. Суттєво-
го збільшення характеристик міцності металевих ма-
теріалів досягають за рахунок використання терміч-
ного зміцнення [1] з оптимальним введенням легую-
чих елементів. На підставі цього, питання оптималь-
ного структурного стану набуває особливої актуаль-
ності. Враховуючи відносно значний перетин металу 
ободу залізничного колеса, при виконанні термічно-
го зміцнення (прискорене охолодження ободу) не 
досягаються умови рівномірності тепловідводу по 
його товщині, що неодмінно має відбиток на струк-
турному стані металу. Аналіз мікроструктури металу 
по перетину ободу підтверджує наведене положення 
[2]. Виникнення градієнта температур від поверхні 
інтенсивного тепловідводу супроводжується зни-
женням швидкості охолодження у відповідних 
об’ємах металу. В залежності від ступеня наближен-
ня до критичного значення швидкості охолодження, 
морфологія та дисперсність структурних складових 
вуглецевої сталі змінюються в широкому діапазоні.   

В процесі експлуатації залізничного колеса, 
прошарки металу поблизу з поверхнею кочення 
достатньо інтенсивно насичуються дефектами 
кристалічної будови. Якщо нуль мірні дефекти 
(вакансії, дислоковані атоми) обумовлюють 
швидкість розвитку процесів дифузійного масо 
переносу, то одномірні (дислокації) – форму-
вання внутрішних напружень, розвиток проце-
сів деформаційного зміцнення та ін. Процеси 
зародження дислокацій, темп їх приросту та 
розташування визначають умови формування 
зародків ушкоджень після вичерпання ресурсу 
їх накопичувати металом [3]. На підставі цього 
використання засобів, що забезпечують зни-
ження рівня накопичених дефектів кристаліч-
ної будови в металі, можуть розглядатися як 
напрямки підвищення ресурсу та безпеки екс-
плуатації залізничних коліс. В порівнянні з те-
рмічними технологіями пом’якшення нагарто-
ваного холодною деформацією металу [1,3], 
достатньо відомі атермічні обробки, які дозво-

ляють знизити рівень характеристик міцності 
без застосування нагріву. Так ефект пом’як-
шення може бути досягнутим при застосуванні 
мікро пластичних деформацій, які за своїм на-
прямком не співпадають з попередньою дефор-
мацією [4]. В цьому випадку механізм пом’як-
шення заснований на розвитку процесів анігі-
ляції дефектів кристалічної будови і, в першу 
чергу дислокацій, які починають рухатися за 
напрямками що відрізняються від напрямків 
первинного навантаження. В порівнянні з тех-
нологіями деформування, визначеного розпо-
всюдження отримав спосіб заснований на 
впливі електричного струму на розвиток проце-
сів структурних змін в металі. Аналіз відомих 
експериментальних результатов [5] указує на 
аналогію, за зовнішніми ознаками, з ефектом 
пом’якшення від мікро пластичних деформацій. 
Однак, як величина зниження міцності, так і 
уточнення природи самого явища вимагають 
проведення додаткових досліджень.  

Метою роботи являється спроба визначення 
причин розвитку процесів пом’якшення в нагарто-
ваному, при експлуатації металі залізничного ко-
леса після електричної імпульсної обробки.  

Матеріалом для досліджень являвся фрагмент 
ободу залізничного колеса передчасно вилучений 
з експлуатації. Дослідження структури проводи-
ли під світловим мікроскопом, з використанням 
методик кількісної металографії [6]. Дослідження 
тонкої кристалічної будови металу проводили з 
використанням рентгенівського структурного 
аналізу, з визначенням густини дислокацій, роз-
міру областей когерентного розсіювання, викри-
влень другого роду. Електричну імпульсну обро-
бку проводили на оригінальному устаткуванні, в 
умовах підприємства ВАТ DS Co.  

Враховуючи, що в процесі експлуатації ко-
леса, за рахунок зношування або після віднов-
лення профілю ободу обточуванням, структура 
металу на поверхні кочення змінюється від 
сформованих за зсувним механізмом з подаль-
шим відпуском, до приблизно нормалізованого 
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стану в середині. Дослідженнями мікрострук-
тури сталі по поверхні кочення визначений 
вплив пластичної деформації. Але сам характер 
зміцнення металу в значній ступені залежить 
від його структурного стану перед початком 
експлуатації колеса. Так відомо, що структури з 
якісно різною морфологією другої фази мають 
не тільки різний темп накопичення дефектів 
кристалічної будови але і різне розташування 
[1, 3], що неодмінно має відбиток на комплексі 
властивостей металевого матеріалу.   

Цементит пластинкової форми, коли структур-
но зв’язаний с феритом у вигляді перлітної коло-
нії, спроможній витримувати значні пластичні де-
формації без руйнування. На підставі цього, дис-
пергування перлітних колоній супроводжується 
підвищенням міцності і тріщиностійкості металу. 
В процесі накопичення дислокацій визначається 
дуже важливий момент, якому відповідає початок 
розпаду рівномірного розподілу дислокацій на пе-
ріодичні структури (рис. 1). Справа в тому, що при 
формуванні негомогенного розподілу дислокацій, 
об’єми матриці з підвищеною їх густиною стають 
перешкодою для подальшого розповсюдження 
дислокацій. В процесі неухильного накопичення 
дислокацій, наведені ділянки структури поступово 
перетворюються в субграниці, які поділяють на 
окремі елементи феритні прошарки перліту 
(рис.1б). Наведені субструктурні угрупування ма-
ють назву дислокаційних чарунок [2]. По мірі по-
дальшого збільшення ступеня деформації, швид-
кість зростання кількості дислокацій в субграни-
цях значно перебільшує аналогічну характеристи-
ку в середині чарунок, субграниці стають більш 
тонкими, а чарунки – дрібними та практично чис-
тими в середині від дислокацій. Враховуючи, що 
більша частина загальної кількості дислокацій зо-
середжена в субграницях, після досягнення мак-
симально припустимої густини дислокацій в мета-
лі, вони перетворюються в осередки субмікротрі-
щин. Таким чином можна вважати, що чим скорі-
ше при деформації в перлітних колоніях почнуть 
формуватися негомогенності в рівномірному роз-
ташуванні дислокацій, тим швидше вони будуть 
перетворені в осередки зародження ушкоджень 
майбутнього руйнування металу.   

Якісно інша картина спостерігається при 
пластичній деформації вуглецевої сталі з глобу-
лярними структурами. Наведені структури фор-
муються в при поверхневих шарах металу ободу 
колеса підчас операції термічного зміцнення 
(прискорене охолодження зі швидкістю поблизу 
з критичним значенням та подальший само від-
пуск, рис. 2). Річ у тому, що цементит глобуляр-
ної форми практично залишається незмінним пі-

сля максимально припустимої пластичної дефо-
рмації. Дислокації що рухаються підчас пласти-
чної деформації металу з глобулярним цементи-
том дуже швидко перетворюються в нерухомі. 
Обумовлене наведене явище блокуючим ефек-
том від частки цементиту, яка розташована в 
площині ковзання дислокації. В зв’язку з цим, 
дислокації що рухаються в визначеній площині 
ковзання стають заблокованими на карбідних 
частках як на вузлах. Взаємодія з іншими дисло-
каціями приводе до дуже швидкого накопичення 
заблокованих дислокацій. За зовнішнім вигля-
дом виникаюче субструктурне угрупування по-
дібне дислокаційним чарункам. Розмір чарунок 
пропорційний відстані між карбідними частка-
ми. Чим більш дисперсна структура з глобуляр-
ним цементитом, тим скоріше досягаються умо-
ви досягнення межи максимально припустимої 
концентрації дислокацій, після якої починається 
процес руйнування металу. 

а 
 

 
б
 

 
Рис. 1. Структура перлітної колонії вуглецевої сталі 

після пластичної деформації 2 (а) і 20% (б) 
Збільшення: а – 30 000; б – 20 000  

 
Рис. 2. Структура сталі після прискореного охоло-
дження та відпуску 400 ºС. Збільшення 18 000 

Підвищення ресурсу експлуатації залізнично-
го колеса можливо реалізувати за рахунок розви-
тку процесів зниження концентрації накопичених 
дефектів кристалічної будови і, в першу чергу 
дислокацій, на приклад використовуючи елект-
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ричну імпульсну обробку (ЕІО). Фрагмент обода 
залізничного колеса (рис. 3) був умовно розділе-
ний на три частини в яких проводили досліджен-
ня. Вимірювання твердості металу обода колеса 
по поверхні кочення для областей І, ІІ і ІІІ склали 
відповідні значення в інтервалі 550–700. Після 
ЕІО за визначеною схемою, спостерігали змен-
шення твердості на 11, 5 та 17 % для ділянок І, ІІ 
та ІІІ відповідно. Результати отриманого 
пом’якшення нагартованого металу ободу колеса 
на поверхні кочення були підтверджені даними 
рентгенівського структурного аналізу. Величина 
зниження густини дислокацій (ρ ), при оцінці по 
дифракційній лінії (211), для визначених ділянок 
коливалася в інтервалі 22–43 %.  

 
                         І                       ІІ                    ІІІ 

Рис. 3. Зовнішний вигляд фрагменту обода для  
досліджень впливу електричної імпульсної обробки, 

умовно розподілений на області 

З метою визначення характеру розвитку проце-
сів пом’якшення після ЕІО, скористуємося спів-
відношенням по оцінці напружень, що обумов-
люють рух дислокацій від різноманітних зовніш-
ніх впливань. Враховуючи відносно низькі темпе-
ратури нагріву (температура навколишнього сере-
довища), впливом від розвитку процесів дифузій-
ного масо переносу не можливо обґрунтувати рі-
вень ефекту пом’як-шення металу. З іншого боку, 
при високих значеннях густини дислокацій що на-
копичені в кристалографічних системах ковзання 
(для лінії (211) ρ  складала значення 113,6 4 10− ⋅  
см–2), одним із можливих пояснень розвитку про-
цесів пом’якшення можуть бути неконсервативні 
переміщення дислокацій. На рис.4 схематично 
представлений такий приклад переміщення дисло-
кації в перпендикулярному напрямку відносно 
своєї системи ковзання. В залежності від особли-
востей переміщення лінії дислокації в площині Q  
(рис. 4) буде формуватися прошарок з вакансій або 
атомів. Кількість дефектів в площині Q , що фор-
муються при переміщенні дислокації, буде визна-
чатися кутом ψ . Таким чином можна вважати, що 
при зменшенні цього кута повинне бути полег-
шення процесу неконсервативного переміщення 
дислокації. Обумовлена наведена тенденція фор-
муванням прошарку з вакансій або дислокованих 
атомів лише завдяки крайової компоненти дисло-
кації, яка пропорційна ψ  [7]. Сила, що діє на оди-

ницю довжини дислокації при переповзанні, оці-
нюється залежністю [7]:  

 1
2m

WF Sin
b

= ψ , (1) 

де 1W  - енергія формування атомного дефекту, 
b  - вектор Бюргерса. При наближенні ψ  до 
нуля, вплив крайової компоненти дислокації 
стає необмежено малою і 0mF → . З іншого бо-
ку сила, що виникає між двома дислокаціями 
(або їх фрагментами), які розташовані в пара-
лельних площинах буде дорівнювати [8]:  

 
2

1 2
bF
kh

µ
=

π
, (2) 

де µ  - модуль зсуву; k  - приймає значення від 
1 до (1− ν ); ν  - коефіцієнт Пуасона; h  - від-
стань між площинами ковзання.  

 
Рис. 4. Схема переміщення випадкової дислокації з 
своєї площини ковзання ( L  – лінія дислокації,  

P  – площина ковзання, ψ  – кут між L  та вектором 
Бюргерса b ) [7] 

Умови переповзання дислокації з однієї пло-
щини в іншу будуть досягнутими коли 1mF F= . 
Враховуючи, що для формування вакансії 

3

1 5
bW µ

= , після проведення перетворень отри-

маємо співвідношення для оцінки кута ψ :  

 5
2

bSin
kh

ψ =
π

. (3) 

Приймаючи k  рівним 0,8, як середнє зна-
чення інтервалу, співвідношення (3) може бути 
спрощеним до вигляду:   

 bSin
h

ψ ≈ . (4) 

Оцінюючи h  по залежності від густини 
дислокацій [1]:   
 2h−ρ = , (4а) 
(4) можна переписати як:  
 Sin bψ = ρ . (5) 

Після підстановки в (5) 72,48 10b −= ⋅ мм [9], 
експериментальних значень густини дислокацій, 
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у відповідності до досліджуваних ділянок (І, ІІ, 
ІІІ) ободу колеса визначили, що в результаті ЕІО 
зменшення кута ψ  пропорційно ступеня 
пом’якшення. Так, для ділянок І, ІІ, ІІІ (рис. 3) ве-
личина ψ  (до ЕІО) складала значення від '36  до 

'48  відповідно. В результаті ЕІО спостерігали 
зменшення кута ψ  на рівні 48 % для області ІІІ, 
28 % для ІІ і 17 % для І. Отримані результати мо-
жна розцінювати як свідчення про зміну співвід-
ношення між крайовою і гвинтовою компонента-
ми дислокаційної структури в металі ободу заліз-
ничного колеса після ЕІО.   

З метою перевірки правомочності проведених 
розрахунків, була використана оцінка порядку ве-
личини h  по якісно іншому співвідношенню [7, 8]:  

 
02

bh µ
=

πσ
, (6) 

де 0σ  - напруження необерненого руху дислокацій, 
яке для вуглецевої сталі з кількістю 0,6 % С (в за-
лежності від структурного стану металу) може змі-
нюватися в інтервалі 200–400 МПа [3].  

Після підстановки в (6) і (4а) експерименталь-
них даних, отримані вирахувані значення h  пока-
зали достатньо добрий збіг абсолютних значень.   

Таким чином, пом’якшення металу ободу ко-
леса, що спостерігається після ЕІО, у першому на-
ближенні може бути пов’язане з рекомбінацією 
дислокаційної структури. Враховуючи, що пропо-
рційно куту ψ  змінюється крайова компонента 
дислокаційної структури [7], в результаті електри-
чної імпульсної обробки повинна зростати частина 
гвинтової складової. В наслідок цього складаються 
умови зниження опору, з боку структурних скла-

дових металу, процесам переповзання та посліду-
ючій анігіляції дислокацій. 
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СТРУКТУРНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В МЕТАЛЛЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО КОЛЕСА ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ИМПУЛЬСОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 

Рассмотрены вопросы оценки степени снижения плотности дислокаций в углеродистой стали железно-
дорожного колеса после электрической импульсной обработки. 
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I. A. VAKULENKO, V. A. SOKIRKO, A. S. BASKEVICH 

THE TURN STRUCTURE METAL OF RAIL WHEEL AFTER 
INFLUENCE OF IMPULSE ELECTRIC CURRENT 

The observed questions of estimate degree decrease density dislocations in carbon steel rail wheel after electrical 
impulse treatment. 
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О ВЛИЯНИИ УРОВНЯ ПРОЧНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ  
КОЛЕС НА ФОРМИРОВАНИЕ ВЫЩЕРБИН 

В работе рассмотрены вопросы, посвященные анализу условий формирования повреждений в виде вы-
щербин по поверхности катания при эксплуатации железнодорожных колес различного уровня прочности. 

Ключевые слова: железнодорожное колесо, выщербина, углерод, структура, эксплуатация. 

В современных условиях неп рерывного 
роста интенсивности эксплуатации железнодо-
рожного транспорта существенно повышаются 
требования по его эксплуатационной безопас-
ности. Разработка и практическое использова-
ние разнообразных неразрушающих методов 
контроля комплекса либо отдельных свойств 
металлических материалов, представляется од-
ним из направлений решения указанной акту-
альной проблемы. Достаточно широкого рас-
пространения получила ультразвуковая дефек-
тоскопия. Однако, по результатам такого ана-
лиза достаточно сложно оценить уровень 
свойств, особенно прочностных.  

Использование метода измерения скорости 
распространения звуковых колебаний в метал-
лических материалах, в частности в углероди-
стых сталях [1], указывает на перспективность 
методики для оценки твёрдости на поверхности 
катания колёс. В первом приближении, при ус-
ловии неизменности структурного состояния 
металла, указанная характеристика (скорость 
распространения звуковых колебаний) обнару-
живает однозначные корреляционные связи с 
характеристиками внутреннего строения ме-
талла [2], уровнем возникающих напряжений 
при нагружении [3] и т.д. 

Целью работы является использование ме-
тодики измерения скорости распространения 
звуковых колебаний, для объяснения измене-
ния прочностных свойств металла колеса после 
формирования выщербины. 

Материалом для исследования являлись 
фрагменты железнодорожных колёс КП-Т и 
КП-2, отобранные для исследования сформиро-
ванных выщербин. Твёрдость металла колёс 
оценивали по методу Бринелля, скорость рас-
пространения звуковых колебаний определяли 
с использованием прибора ИСП-12 с рабочей 
частотой 1024 Гц. 

В процессе качения железнодорожного ко-
леса по рельсу, кроме нормально действующих 
напряжений неизбежно присутствует сдвиговая 

составляющая [4], величина которой является 
результатом от совместного влияния многочис-
ленных факторов. Кроме отклонений по пара-
метрам сопряженная подвижных элементов те-
лежки и разности в диаметрах колес колёсной 
пары, величина площади контакта колесо – 
рельс, по мере своего увеличения, должна по-
вышать сдвиговую составляющую в общем 
уровне контактных напряжений. С другой сто-
роны, в процессе интенсивно торможения зна-
чительное выделение энергии может быть дос-
таточным для быстрого разогрева тонкого при-
поверхностного слоя металла по поверхности 
катания колеса до температур превышающих 
начало фазовых превращений. В этом случае 
развитие пластических деформаций со сдвиго-
вой составляющей получает дополнительный 
стимул. Так, после формирования аустенитной 
фазы, последующая пластическая деформация 
может рассматриваться как своего рода деста-
билизирующий фактор. С другой стороны, вве-
дение дефектов кристаллического строения при 
пластическом деформировании, будет сопро-
вождаться неизбежным упрочнением участков 
аустенита. Учитывая, достаточно высокие ско-
рости нагрева металла в приповерхностном 
слое колеса и малые по длительности выдержки 
при температуре нагрева, интенсивный после-
дующий теплоотвод может привести к дости-
жению эффекта термомеханического упрочне-
ния. В соответствии с общепринятыми пред-
ставлениями [4], термомеханический эффект 
для условий эксплуатации железнодорожного 
колеса может быть разложен на составляющие. 
Рассматривая влияние определенной состав-
ляющей процесса, можно объяснить суммар-
ный эффект от температурно деформационного 
воздействия на развитие повреждаемости же-
лезнодорожных колёс при эксплуатации. Так, 
достаточно быстрый разогрев металла колеса 
по поверхности катания до температур форми-
рования аустенитной фазы [5], сопровождается 
непрерывным введением дефектов кристалли-
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ческого строения за счёт пластической дефор-
мации по площади контакта. При этом величи-
на пластической деформации изменяется в ши-
роком интервале значений. Указанная характе-
ристика растет по мере повышения температу-
ры нагрева, обратно пропорциональна уровню 
прочностных свойств. На пример, для стали с 
0,57% углерода в нормализованном состоянии 
увеличение температуры до 700°С сопровожда-
ется снижением предела текучести на 60 – 65%, 
а временного сопротивления разрушению более 
чем на 70% [6]. Указанные результаты относят-
ся к условиям однонаправленного деформиро-
вания растяжением. При более сложных нагру-
жениях, таких как качение колеса по рельсу, 
следует ожидать еще большего изменения и 
прочностных свойств. Подтверждается приве-
денное положение более значительным изме-
нением соответствующих характеристик. При 
температуре 700°С реверсивного нагружения, 
прочностные свойства указанной стали снижа-
ются уже более чем на 80% относительно уров-
ня значений при нормальных температурах ис-
пытания. Дальнейшее повышение температуры 
нагрева, до уровня формирования аустенитной 
фазы ( 3Ac 748°С для стали с 0,69% С [7]), вели-
чина введения дефектов кристаллического 
строения металла возрастет в еще большей сте-
пени. Таким образом, необходимое условие для 
начала развития эффекта термомеханического 
упрочнения можно считать реально достижи-
мыми – это наличие структурных изменений 
аустенитной фазы с частично сохраненным на-
клёпом. Следующий этап структурных измене-
ний связан с ускоренным охлаждением разо-
гретого металла. С учетом достаточно высокой 
степени неоднородности распределения де-
формации на поверхности катания колеса и 
температуры разогрева металла, в результате 
ускоренного охлаждения прочностные характе-
ристики будут изменяться в определенном ин-
тервале значений. Действительно, если рас-
сматривать условия формирования структуры 
как зависимые от соотношения между темпера-
турой и величиной деформации, состояния ме-
талла можно разделить на две разновидности. К 
первому состоянию следует отнести объёмы 
металла обода колеса, которые подвержены од-
новременно нагреву до температур вблизи фа-
зового превращения ( 1Ac ) и сохраняют макси-
мальный уровень наклёпа. Как следует из ана-
лиза внутреннего строения, металл после на-
грева до температур несколько выше 1Ac  будет 
состоять из примерно 75% аустенита и 25% зе-
рен структурно свободного феррита. В зависи-

мости от величины паузы между завершением 
деформации и началом интенсивного охлажде-
ния, неизбежное развитие процессов структур-
ных изменений будет оказывать влияние на по-
следующее формирование комплекса свойств 
металла. В участках с повышенной степенью 
деформации и длительной паузой степень разу-
прочнения будет выше. После ускоренного ох-
лаждения указанные объемы металла будут об-
ладать меньшим уровнем прочностных свойств 
по сравнению с менее наклёпанными. Обуслов-
лено это, прежде всего повышенной устойчиво-
стью металла против развития процессов разу-
прочнения [8]. Нагретые области обода колеса 
до температур 3Ac  и выше будут уже полно-
стью состоять из аустенита. Прочностные ха-
рактеристики металла при указанных темпера-
турах будут в 2 – 2,5 раза ниже по сравнению с 
нагревом до 1Ac . Высокая скорость диффузи-
онного массопереноса, развитие процессов ре-
комбинации дефектов кристаллического строе-
ния будут способствовать формированию зна-
чительной структурной неоднородности аусте-
нита. После ускоренного охлаждения со скоро-
стями близкими к критическому значению, по-
лученная мартенсито – бейнитная структура 
будет обладать свойствами, которые в значи-
тельной степени определяются состоянием ау-
стенита.  

Для железнодорожных колёс с повышенным 
содержанием углерода (КП-Т) формирование 
структур с высокой степенью дисперсности по-
сле термического упрочнения обеспечивает 
достижение повышенного уровня прочностных 
свойств. В процессе эксплуатации таких колёс, 
введение дополнительного количества дефек-
тов кристаллического строения неизбежно бу-
дет сопровождаться приростом твёрдости ме-
талла по поверхности катания. При этом не 
только темп увеличения прочностных свойств 
будет выше по сравнению с аналогичной ха-
рактеристикой для колёс типа КП-2, но и ско-
рость достижения предельно допустимой кон-
центрации дефектов кристаллического строе-
ния. Учитывая усталостный характер зарожде-
ния трещины, преимущественное направление 
её роста должно совпадать с максимально дей-
ствующими касательными напряжениями. Воз-
никающая сдвиговая составляющая в площади 
контакта колесо – рельс будет дополнительно 
способствовать ускорению роста трещины. 
Анализ характера распределения твёрдости ме-
талла по поверхности катания исследуемых ко-
лёс после формирования выщербины подтвер-
ждает приведенные объяснения. Экстремальное 
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изменение твёрдости указывает, что рост уста-
лостной трещины сопровождается развитием 
процессов снижения внутренних напряжений 
(рис.1). При этом необходимо отметить, что 
чем выше был исходный (до эксплуатации ко-
лес) уровень прочностных свойств металла, тем 
значительней должно быть разупрочнение по-
сле роста трещины. Действительно, если срав-
нить уровень твёрдости на границе сформиро-
ванной выщербины к уровню на ее поверхно-
сти, величина разупрочнения для колеса КП-Т 
будет составлять 27-39%, в то время как для 
КП-2 всего лишь 17%.  
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Рис. 2. Изменение скорости распространения звуко-
вых колебаний после формирования выщербины. 

 
Полученные результаты достаточно одно-

значно подтверждаются изменением скорости 
распространения звуковых колебаний (V ) в 
металле. Учитывая определённую чувствитель-
ность метода к уровню внутренних напряже-
ний, активация звуковых колебаний в тонком 
приповерхностном слое металла обода колеса 
позволяет оценить их изменение после форми-
рования выщербины. Сравнительных анализ 
характера изменения твёрдости (рис.1) и V  
(рис.2) на поверхности катания колеса и вы-
щербины, указывает на существование взаимо-
связи между ними (рис.3). Полученное соотно-

шение подтверждается ранее полученными ре-
зультатами [1 - 3]. С другой стороны, наблю-
даемый характер изменения свойств металла 
после формирования выщербины указывает на 
правомочность объяснения эффектов разу-
прочнения (рис.4) при эксплуатации железно-
дорожных колёс с различным структурным со-
стояниям и исходным уровнем прочностных 
свойств.  
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ВНУТРЕННЕЕ 
СТРОЕНИЕ МЕТАЛЛА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КОЛЕС 

Формирование повреждений железнодорожных колес в процессе эксплуатации связано с возникновени-
ем повышенных внутренних напряжений от совместного влияния деформации по поверхности катания и 
циклической смены температур при торможении тормозными колодками. 

Ключевые слова: железнодорожное колесо, сталь, прочность, структура, эксплуатация 

В процессе эксплуатации железнодорожные 
колеса подвергаются разнообразным нагруже-
ниям. Совместное, либо последовательное 
влияние указанных воздействий сопровождает-
ся развитием достаточно сложных процессов 
перестройки внутреннего строения металла ко-
лес. Так в процессе качения, определенной 
толщины приповерхностный слой металла обо-
да подвергается наклепу до предельных значе-
ний, выше которых наблюдается начало фор-
мирования различных повреждений. Более то-
го, учитывая достаточно малые значения пло-
щади контакта колеса и рельса, величина 
пластической деформации по поверхности ка-
тания имеет высокую степень неоднородности 
распределения. С другой стороны, при тормо-
жении приповерхностные объемы железнодо-
рожного колеса, за счет взаимодействия с тор-
мозной колодкой, способны разогреваться до 
температур, которые могут превышать начало 
развития процессов изменения фазового соста-
ва углеродистой стали [1]. Таким образом, в 
результате совместного влияния нагрева и пла-
стической деформации в металле железнодо-
рожного колеса и, в первую очередь в объемах 
вблизи с поверхностью катания, обязательно 
начнут свое развитие процессы, которые при-
ведут к качественным изменениям внутреннего 
строения. При этом наблюдаемые изменения 
могут достигать такого уровня, что от первона-
чального структурного состояния металла обо-
да колеса (например, после термической уп-
рочняющей обработки) практически не оста-
нется свидетельств. 

На основании этого, представляет опреде-
ленный интерес исследование изменений внут-
реннего строения металла обода железнодо-
рожного колеса (грузовых вагонов) после тор-
можения. 

Цель работы является анализ наблюдаемых 
изменений внутреннего строения металла коле-
са при его эксплуатации. 

Материалом для исследования служила уг-
леродистая сталь железнодорожного колеса, 
которое было изготовлено в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ 10791. Исследования внут-
реннего строения металла осуществляли под 
световым микроскопом типа «Epiquant». Под-
готовку объекта для исследования микрострук-
туры проводили в соответствии с методиками, 
изложенными в [2]. 

При изготовлении железнодорожных колес 
используется сталь типа 60, с колебаниями по 
содержанию углерода в пределах марочного 
состава (0,55…0,65 %). В последнее время, с 
целью повышения прочностных характеристик 
металла железнодорожных колес (тип КП-Т) 
используют сталь с повышенным содержанием 
углерода (0,63…0,67 % С) [3]. В этом случае 
величина объемной доли структурно свободно-
го феррита снижается, что находит отражение 
на комплексе свойств металла. 

С другой стороны, с целью повышения со-
противления формированию повреждений при 
эксплуатации, окончательной операцией явля-
ется упрочняющая термическая обработка [4]. 
В результате принудительного охлаждения 
обода железнодорожного колеса по поверхно-
сти катания, с учетом размеров его сечения, 
структура металла представляет собой феррито 
– перлитную смесь различной дисперсности 
(рис. 1). Причем, степень измельчения как зе-
рен структурно свободного феррита, так и пер-
литных колоний, в значительной степени зави-
сит от интенсивности охлаждения. После за-
вершения этапа ускоренного охлаждения, за 
счет тепла внутренних объемов, приповерхно-
стные слои металла обода колеса подвергаются 
нагреву, с неизбежными изменениями внутрен-
него строения. В результате формируется ти-
пичная структура, представленная на рис.1, с 
определенным соотношением глобулярных и 
пластинчатых структур (рис. 2).  
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На основе анализа микроструктуры слоев 
металла обода железнодорожного колеса, кото-
рые подвергались суммарному воздействию хо-
лодной пластической деформации по поверхно-
сти катания и разогреву (при торможении) до 
температур 600…650 °С, обнаружены свиде-
тельства качественных изменений. В объемах 
перлитных колоний наблюдается увеличение 
доли структур с явными признаками развития 
сфероидизации пластинчатого цементита. 

 
Рис. 1. Структура обода термически упрочненного 

железнодорожного колеса типа КП-2  
(1 – перлитные колонии, 2 – зерна структурно сво-

бодного феррита). Увеличение 1000 

 
Рис. 2. Структура слоев металла обода удаленных от 

поверхности катания. Увеличение 1000 

При уменьшении расстояния слоев металла 
обода от поверхности катания, в процессе ин-
тенсивного торможения может достигаться в 
них разогрев до температур выше начала фазо-
вых превращений. Одновременно с этим, ука-
занные объемы металла, по мере приближения 
к поверхности катания, подвергаются большим 
по величине пластическим деформациям. На 
основании этого суммарный эффект должен 
приводить к более существенным отклонениям 
от исходного структурного состояния. Дейст-
вительно, в местах возникновения незначи-

тельных проскальзываний колеса по рельсу, 
можно наблюдать формирование структур, ко-
торые подтверждают приведенные положения. 
Более того, после завершения этапа торможе-
ния, набегающего воздушного потока может 
быть достаточно для достижения скоростей ох-
лаждения вблизи критического значения. На 
основании этого следует ожидать формирова-
ние структур, по внешним признакам подобных 
наблюдаемым как и при развитии превращения 
по сдвиговому или промежуточному механиз-
мам. 

Анализ внутреннего строения металла же-
лезнодорожного колеса в области возникнове-
ния ползуна выявил присутствие участков с 
достаточно неравноосной структурой (рис. 3). 

 
Рис. 3. Структура металла обода железнодорожного 

колеса в области формирования ползуна.  
Увеличение 2000 

Приведенные структурные изменения сви-
детельствуют о разогреве металла обода колеса 
(тонкий приповерхностный слой) до темпера-
тур явно превышающих значения начала фазо-
вых изменений (температура 1Ас ). Кроме это-
го, за счет градиента температур при нагреве и 
неравномерного распределения пластической 
деформации по поверхности катания, формиру-
ется структура, которой должна соответство-
вать высокая степень неоднородности металла. 
Указанная структурная неоднородность веро-
ятнее всего полностью или частично наследу-
ется металлом обода железнодорожного колеса. 

Таким образом, даже в случае частичного 
удаления такого участка с поверхности катания 
(структуры сформированные по сдвиговому 
или промежуточному механизмам), ограничен-
ный ресурс накопления дефектов металлом при 
эксплуатации колеса, существенно повысит 
вероятность формирования повреждений в виде 
трещин или выщербин. 
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ВПЛИВ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЙ НА ВНУТРІШНЮ БУДОВУ 
МЕТАЛУ ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІС 

Формування ушкоджень залізничних коліс в процесі експлуатації зв’язане з виникненням підвищених 
внутрішних напружень від сумісного впливу деформації по поверхні кочення та циклічної зміни температу-
ри при гальмуванні гальмівними колодками. 

Ключові слова: залізничне колесо, сталь, міцність, структура, експлуатація 
 

S. V. MYAMLIN, L. I. VAKULENKO  

THE INFLUENCE ON METAL STRUCTURE OF CONDITIONS  
AT EXPLOITATION RAILWAY WHEELS 

Cleavage formation is a process nucleation caused by the high internal stress produced followed by joint 
deformation on the surface and cycles change of temperature in railway wheels after braking using brake shoes. 

Keywords: railway wheels, steel, strength, structure, exploitation 
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ВЛИЯНИЕ МАРГАНЦА НА СТРУКТУРУ БЕЛЫХ  
ВЫСОКОХРОМИСТЫХ ЧУГУНОВ 

Приведены данные о влиянии марганца на структурообразование и твердость белого высокохромистого 
чугуна. 

Ключевые слова: чугун, марганець, структура, карбиды, твердость 
 
Белые высокохромистые чугуны широко 

применяются для изготовления деталей, рабо-
тающих в условиях интенсивного абразивного, 
абразивно-коррозионного и эрозионного изна-
шивания: грунтовых насосов, пульпопроводов, 
лопаток дробеметных аппаратов, футеровок 
шаровых мельниц и т. д. [1–4]. Легирование 
чугунов марганцем, никелем и другими элемен-
тами обеспечивает необходимые эксплуатаци-
онные свойства. При этом хром выполняет роль 
карбидообразующего элемента, никель – аусте-
нитообразующего, марганец – как карбидо- так 
и аустенитообразующего элемента. По сродству 
к углероду марганец занимает промежуточное 
положение между Cr и Fe. Литературные дан-
ные по применению марганца, например, [5, 6] 
не позволяют объективно оценить его влияние 
на процессы структурообразования и свойства.  

Целью данной работы являлось определение 
влияние марганца как карбидо- так и аустени-
тообразующего элемента на процессы структу-
рообразования и твердость белых высокохро-
мистых чугунах. 

Исследовали чугуны следующего химиче-
ского состава, масс. %: углерод 3,4…4,0; хром 
16,2…17,0; никель 1,1…1,4; кремний 0,7…1,2; 
марганец 0,6…5,22. 

Чугун выплавляли в индукционной печи с 
основной футеровкой емкостью 60 кг. Темпера-
тура чугуна при заливке в сухие песчаные фор-
мы составляла 1400…1430 ºС. В процессе фрак-
ционного легирования металлическим марган-
цем были получены 4 сплава с возрастающим от 
0,6 до 5,22 % марганца. Для выявления феррита 
и аустенита применяли травитель Марбле. После 
травления γ-фаза имела светлый фон, α-фаза – 
черный. Методами микрорентгеноспектрального 
анализа на микроскопе РЕМ 106И исследовали 
изменение химического состава металлической 
основы и карбидной фазы, анализ структуры вы-
полняли на оптическом микроскопе МИМ8, 
микротвердость структурных составляющих из-
меряли на приборе ПМТ3, макротвердость спла-
ва – на твердомере Роквелла. 

При содержании 0,6 % марганца в структуре 
чугуна наблюдалась карбидная эвтектика, внут-
ри которой и областях примыкающих к ней от-
мечалось наличие темной α-фазы. По мере уве-
личения содержания марганца в сплаве количе-
ство α-фазы увеличивалось. При 5,22 % мар-
ганца в чугуне α-фаза не наблюдалась (рис. 1).  

Было установлено, что по мере увеличения 
содержания марганца в сплаве имело место 
увеличение количества карбидной фазы, а так-
же укрупнение карбидов. При образовании кар-
бидов концентрация углерода, как сильного ау-
стенитообразующего элемента, снижалась в 
областях, примыкающих к карбидной эвтектике 
и внутри нее. Марганец, как аустенитообра-
зующий элемент, при содержании его до 4,0 %, 
не компенсировал снижение содержания угле-
рода, что и привело к появлению α-фазы. Уве-
личение количества α-фазы достигло макси-
мального уровня, примерно 36 об. %, при  
3,82 % марганца (рис. 2). 

Согласно результатам количественной ме-
таллографии, с ростом содержания марганца в 
сплаве количество карбидов возросло до 31 об. 
% при 5,22 % марганца, что объясняется его 
карбидообразующим свойством. При содержа-
нии более 5 % марганец проявил также свойст-
ва аустенитообразующего элемента (см. рис. 2). 

Было установлено, что увеличение содержа-
ния марганца в сплаве привело к существенным 
изменениям химического состава карбидов: в 
них снизилось содержание железа и увеличи-
лось содержание марганца и хрома (рис. 3). При 
этом суммарное количество карбидообразую-
щих элементов практически не изменялось. В 
связи с увеличением количества хрома в карби-
дах имело место незначительное обеднение 
твердого раствора хромом в областях, примы-
кающих к карбидной эвтектике и внутри нее. 
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Рис. 1. Структура высокохромистых чугунов  
с различным содержанием Mn (х760) 

 
Рис. 2. Влияние марганца на количество 

карбидов и α-фазы 

 
Рис. 3. Влияние количества марганца в сплаве  

на содержание  Mn, Cr, Fe в карбидах 

По результатам микроспектрального анализа 
установлено, что марганец практически отсут-
ствовал в карбидной фазе при его содержании 
0,6 % в сплаве. При дальнейшем увеличении 
содержания марганца в сплаве возрастало его 
количество как в металлической основе, так и 
карбидной фазе, при этом соотношение 
Mnкар/Mnосн достигло 1,0 примерно при 4 % 
марганца (рис. 4). 

 
Рис. 4. Изменение соотношения Mnкар  / Mnосн при 

увеличении содержания марганца в чугуне 

Изменения в структуре сплава, с ростом со-
держания марганца привели сначала к повыше-
нию, затем к понижению микротвердости 
структурных составляющих и твердости сплава. 
Максимальные значения микротвердости осно-
вы и карбидной эвтектики наблюдались при 
3,82 % марганца, что соответствовало наиболь-
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шему количеству α-фазы. Дальнейшее увеличе-
ние содержания марганца в сплаве до 5,22 %, 
привело к заметному снижению микротвердо-
сти металлической основы и к незначительному 
снижению микротвердости карбидной эвтекти-
ки, что вызвало снижение твердости HRC на  
14 % в литом состоянии по сравнению с чугу-
ном, содержащим 3,5…4 % Mn (рис. 5). 

 
Рис.5. Влияние марганца на микротвердость 
структурных составляющих и твердость 

 высокохромистого чугуна 

После нормализации с 950 ºС влияние мар-
ганца на твердость высокохромистого чугуна 
носило аналогичный характер. При этом в чу-
гуне, содержащем 5,22 % марганца, снижение 
твердости происходило только на 5 %, по срав-
нению с чугуном, содержащим 3,5…4 % Mn. 

Выводы 

1. Марганец в количествах до 0,6 % в высо-
кохромистом чугуне, не проявил себя как кар-
бидообразующий элемент. 

2. Повышение содержания марганца с 0,6 % до 
3,82 % привело к легированию металлической 

основы, увеличению количества карбидов и α-
фазы, росту твердости. Во влиянии марганца пре-
обладает его карбидообразующее свойство. 

3. Более высокое содержание марганца при-
вело к появлению полностью аустенитной 
структуры сплава при 5,22 % Mn и дальнейше-
му увеличению количества карбидной фазы, то 
есть марганец при его содержании 3,82…5,22 % 
проявил как карбидо- так и аустенитообразую-
щие свойства. 
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ВПЛИВ МАРГАНЦЮ НА СТРУКТУРУ БІЛОГО  
ВИСОКОХРОМИСТОГО ЧАВУНУ 

Подано результати досліджень щодо впливу марганцю на утворення структури та твердість білого висо-
кохромистого чавуну. 
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THE INFLUENCE OF MANGANESE FOR STRUCTURE  
OF HIGH-CHROMIUM WHITE CAST IRON 

Results of researches of manganese influence on of structure and hardness of high-chromium white cast iron are 
presented. 
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ОБОСНОВАНИЕ ЭВРИСТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА В ЗАДАЧЕ  
О РАНЦЕ 

Введение: Сформирована задача о ранце в терминах функций множества и приведен эвристический ал-
горитм. Цель: доказательство того, что эвристический алгоритм является необходимым условием. Некото-
рые факты из работы [2]. Показана эквивалентность предела последовательности по Э. Борелю и сходимо-
стью по мере. Доказана теорема о необходимости максимума функции множества. Ситуации достаточно-
сти алгоритма: Приведены три ситуации, когда эвристический алгоритм является достаточным. Контр-
пример: Приведен контрпример из работы [1] и дано добавление в эвристический алгоритм, что позволяет 
получать решение задачи о ранце. Векторная оптимизация: С задачей о ранце завязывается задача вектор-
ной оптимизации инвестирования мероприятий. Выводы: Предложен алгоритм решения задачи о ранце и 
для аддитивных функций алгоритм определения Парето решения задачи векторной оптимизации по двум 
показателям. Приложение: Приведена программа в среде Maple решения задачи о ранце. 

Ключевые слова: задача о ранце, функции множества, векторная оптимизация, задача инвестирования  

Введение 

Пусть 1 2{ , ,..., }nΩ = ω ω ω  перечень предме-
тов, для каждого iω  сопоставляется да числа 

( )i ip p= ω , ценность предмета iω  и ( )i im m= ω  
– масса (вес) предмета iω . 

Необходимо найти такой перечень предме-
тов A∈Ω , чтобы 

 ( ) ( )
A

P A p
ω∈

= ω∑ , (1) 

было бы максимальным и выполнялось условие  

 ( ) ( )
A

M A m M
ω∈

= ω ≤∑ , (2) 

где M  – максимальная масса предметов, кото-
рая может быть помещена в ранце. 

В работе [1] приводится алгоритм: 
Для каждого предмета iω ∈Ω  вычисляется 

( )
( )

i
i

i

p
m
ω

λ =
ω

. 

1. Множество Ω  упорядочиваем согласно 
правилу 

1 2 ... nλ ≥ λ ≥ ≥ λ ; 
2. : 0F = ;   : {}A = ; 
3. 0M M= ; 
4. for i  from 1 to n  do 
5. if 0M M≥  then 
6. : union{ }iA A= ω ; 0 0: iM M m= − ; : iF F p= + ; 
7. end if 
8. End do 

9. Print ( , )A F . 
Данному алгоритму в работе [1] предпосы-

лается: «Разумным кажется вкладывать в ранец 
те предметы, для которых удельная стоимость 
максимальна». 

Целью данной работы является доказа-
тельство того, что предполагаемое утверждение 
не только «разумно», но представляет собой 
необходимое условие решения задачи о ранце. 

Некоторые факты из работы [2] 

Ради замкнутости изложения приводим не-
которые факты из работы [2]. 

Полагаем ( )Ξ Ω  – алгебра подмножеств 
множества Ω , а отображение ( ) F RΞ Ω ⎯⎯→ , 
определяем как функцию множества ( )F A для 
любого ( )A∈Ξ Ω . Среди функций множества 
определенных на ( )Ξ Ω  выбираю функцию 

( )Aµ  со следующими свойствами: 
1. ( ) 0Aµ ≥ , ( )A∀ ∈Ξ Ω . 
2. Если ( ) 0Aµ = , то {}A = ; 
3. ( ) ( ) ( ) ( )A B A B A Bµ = µ + µ −µ∪ ∩ ; 
4. Если B  является пределом любой после-

довательности множеств { }nB , 1,2,...,n =  то 
lim ( ) ( )nn

B B
→∞

µ = µ . 

Таким образом, определенную функцию 
множества ( )Aµ  будем называть мерой на ал-
гебре ( )Ξ Ω . 

Свойство 4. функции ( )Aµ  можно записать 
следующим образом  

170



 lim ( ) 0nn
B B

→∞
µ ∆ = , (3) 

где ∆  - операция симметрической разности 
двух множеств. 

Соотношение (3) можно положить в основу 
определения предела последовательности мно-
жеств. 

Имеет место 
Теорема 1. Если nB  предел по Борелю по-

следовательности { }nB , a B  – предел в смысле 
(3), то из существования предела nB  следует 
существование B  и из существования B  сле-
дует существование предела, nB  и они совпа-
дают. 

Данная теорема позволяет отказаться от 
весьма громоздкого определения предела по 
Борелю, а пользоваться соотношение (3). 

Определение 1. Под производной от функ-
ции множества ( )F A  по мере ( )Aµ  на после-
довательности { }nB  будем понимать предел 

( ) ( )lim
( ) ( )

n
n n

F A B F A a
A B A→∞

∆ −
=

µ ∆ −µ
 

и записывать в виде 

{ }

( )

nB B

dF A a
d →µ

. 

Естественно, возникает вопрос: «Когда су-
ществует данная производная?». 

Ответом на данный вопрос является требо-
вание, чтобы функция ( )F A  была бы непре-
рывной, то есть для любой последовательности 
{ }nA  сходящиеся к A  имеет место  

lim ( ) ( )nn
F A F A

→∞
= . 

Если { }nB  сходится к множеству B . Тогда 
для непрерывной функции ( )F A  производная 
по мере равна 

 
{ }

( ) ( ) ( )
( ) ( )

nB B

dF A F A B F A
d A B A→

∆ −
=

µ µ ∆ −µ
. (4) 

Теорема 2. Если на множестве A  функция 
( )F A  принимает максимальное значение, то с 

необходимостью имеет место 

{ } { }

( ) 0
nB A

dF A
d → ω ⊂

≥
µ

. 

Доказательство. Пусть на A  функция 
( )nF A  принимает максимальное значение, то-

гда  

( ) ( ) 0nF A B F A∆ − ≤ . 

Не ограничивая общности рассмотрения, 
считываем что множества nB  начиная с неко-
торого номера принадлежит множеству A , то-
гда 

( ) ( ) ( ) ( )n nA B A A Bµ ∆ −µ = µ −µ −  

2 ( ) ( ) ( )n nA B A B− µ −µ = −µ∩ , 

и потому отношение 

( ) ( ) 0
( ) ( )

n

n

F A B F A
A B A
∆ −

≥
µ ∆ −µ

. 

Вычислив предел при n →∞  получаем до-
казательство теоремы 2. 

Введем функцию Лагранжа 
( )( ) ( ) ( )L A P A t M M A= + − , 

производная, которой по мере ( )Aµ  существует 
и задача (1), (2) сводится к максимизации 

( )L A ,что в силу теоремы 2 дает 

{ } { }

( ) ( ) ( ) 0
nB A

dF A p tm
d → ω ⊂

= ω − ω ≥
µ

. 

Откуда получаем, что множество A  состоит 

из таких ω∈Ω , при которых ( )
( )

p t
m
ω

≥
ω

. 

А множитель Лагранжа tпринимает мини-
мально возможное таким, чтобы выполнялось 
соотношение (2). Полученный результат, по-
зволяет эвристический алгоритм решения зада-
чи о ранце считать необходимым и тем самым 
и слово «эвристический» можно отбросить. 

Ситуации достаточности алгоритма 

Не ограничивая общности рассмотрения бу-
дем считать, что нумерация предметов во мно-
жестве Ω  такова, что имеет место: 

1 2( ) ( ) ... ( )np p pω ≥ ω ≥ ≥ ω . 

Укажем некоторые ситуации, когда предло-
женный алгоритм является, не только необхо-
дим, но и достаточным. 

c1: Пусть ( ) constim ω = , 1,i n= . 
c2: Если 1 2( ) ( ) ... ( )nm m mω ≥ ω ≥ ≥ ω , этого 

достаточно. 
c3: Если при некотором t  имеет место 

 ( ) ( )
tA
m M A

ω∈

ω =∑ . (5) 
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Первые две ситуации с1 и с2 очевидны. Рас-
смотрим ситуацию с3. В этой ситуации, множе-
ство tA  представляет собой 

{ }( ); ( )t
pA tm
ω= ω∈Ω ≥ω . 

Пусть существует такое 0 tAω ∉ , что можно 
заменить tAω∉ , на 0ω  и соотношение (5) не 
будет нарушено. Но так как 0( ) ( )p pω ≥ ω , то 
значение P  для измененного tA  будет меньше 

( )tP A , что и доказывает достаточность (5). 

Контрпример 

В работе [1] приводится контрпример, когда 
Ω  состоит из двух предметов 1 2{ , }ω ω  и 

1( ) 200m ω = , 1( ) 190p ω = , 2( ) 1m ω = , 2( ) 5p ω = , 
а емкость ранца ( ) 200M A = . 

Чтобы учесть и такую ситуацию, предлага-
ется приведенный алгоритм пополнить сле-
дующим: 

п1: Вычисляем  

( )P P
ω∈Ω

= ω∑ . 

п2: Удаляем последовательно из Ω такие 
предметы, у которых ( )p ω  минимальна, до тех 
пор пока ( )M A  не станет меньше или равным 

( )M A . 
п3: Если opt tL A= ⊆ Ω , opt1L  – множество, 

построенное по приведенному алгоритму, то 
тогда выбираем такое множество optL  или 

opt1L , у которого P  максимально.  
Таким образом, алгоритм позволяет нахо-

дить решение в задаче о ранце. 

Векторная оптимизация 

Заметим, что с задачей о ранце (1), (2) мож-
но связать задачу о векторной оптимизации в 
виде 

( )
max

( )
P A
M A

⎛ ⎞
→⎜ ⎟−⎝ ⎠

 

при условии ( )A∈Ξ Ω . 
Решение данной задачи сводится к построе-

нию множества tA  определяемого следующим 
образом 

{ }( ); ( )t
pA tm
ω= ω∈Ω ≥ω . 

Тогда ( )tP A  и ( )tM A  получаем как некото-
рые функции параметра 0t ≥ , в пространстве 
функционалов зависимости P  от M  качест-
венный характер имеет вид: 

 
Рис. 1. Качественная зависимость P  от M  

И по заданному 0M  определяем максималь-
но возможное P . Если зададимся P , то нахо-
дим минимально необходимую вместимость 
ранца (рис. 1). 

В заключение отметим, что при условии, ко-
гда ( )P A  и ( )M A  являются аддиативными 
функциями, то предложенный алгоритм с необ-
ходимостью определяет Парето решение соот-
ветствующей задачи векторной оптимизации. 

Выводы 

Доказано необходимость эвристического 
алгоритма и дано его усовершенствование ре-
шения задачи о ранце. Для аддитивных функ-
ций предложен алгоритм определения Парето 
решения задачи векторной оптимизации по 
двум показателям. 
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Приложение  

ПРОГРАММА В СРЕДЕ MAPLE РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ О РАНЦЕ 

(Рациональное инвестирование) 

> restart:with(linalg):with(plots): 
n:=12;Число предметов(число мероприятий). 
Warning, the protected names norm and trace have been redefined and 
unprotected 
 
Warning, the name changecoords has been redefined 
 

:= n 12  

> Mr:=534;Вместимость ранца(Распологаемые финансы). 
:= Mr 534  

> m:=[52,56,65,54,75,50,70,84,60,52,65,67];Массы предметов(затраты по мероприятиям). 
 := m [ ], , , , , , , , , , ,52 56 65 54 75 50 70 84 60 52 65 67  

> p:=[164,163,165,165,191,160,182,184,164,165,167,168];Ценность предметов(прибыль от 
мероприятий). 
 

 := p [ ], , , , , , , , , , ,164 163 165 165 191 160 182 184 164 165 167 168  

> t:=[seq(p[i]/m[i],i=1..n)]; 

 := t ⎡
⎣
⎢⎢

⎤
⎦
⎥⎥, , , , , , , , , , ,

41
13

163
56

33
13

55
18

191
75

16
5

13
5

46
21

41
15

165
52

167
65

168
67  

> ttmin:=sort(t,`>`); 

 := ttmin ⎡
⎣
⎢⎢

⎤
⎦
⎥⎥, , , , , , , , , , ,

16
5

165
52

41
13

55
18

163
56

41
15

13
5

167
65

191
75

33
13

168
67

46
21  

> W:=[]:for i from 1 to n do for j from 1 to n do if ttmin[i]=t[j] then 
W:=[op(W),w[j]] end if:  end do:  end do;print(W); 

[ ], , , , , , , , , , ,w6 w10 w1 w4 w2 w9 w7 w11 w5 w3 w12 w8  

> 
PP:=array(1..n,[]);MM:=array(1..n,[]);LL:=array(1..n,[]);LLL:=array(1..n,[]); 

:= PP ( )array ,.. 1 12 [ ]  

:= MM ( )array ,.. 1 12 [ ]  

:= LL ( )array ,.. 1 12 [ ]  

:= LLL ( )array ,.. 1 12 [ ]  

> k:=0:L:=[]:LL:=[]:P:=0:M:=0:for z in W do k:=k+1: 
L:=[op(L),z]:P:=P+p[op(1,z)]:M:=M+m[op(1,z)]:print(L,`P=`,P,`M=`,M):PP[k]:=P:
MM[k]:=M:LL:=[op(LL),L] end do: 

, , , ,[ ]w6 P= 160 M= 50  

, , , ,[ ],w6 w10 P= 325 M= 102  

, , , ,[ ], ,w6 w10 w1 P= 489 M= 154  

, , , ,[ ], , ,w6 w10 w1 w4 P= 654 M= 208  

, , , ,[ ], , , ,w6 w10 w1 w4 w2 P= 817 M= 264  

, , , ,[ ], , , , ,w6 w10 w1 w4 w2 w9 P= 981 M= 324  
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, , , ,[ ], , , , , ,w6 w10 w1 w4 w2 w9 w7 P= 1163 M= 394  

, , , ,[ ], , , , , , ,w6 w10 w1 w4 w2 w9 w7 w11 P= 1330 M= 459  

, , , ,[ ], , , , , , , ,w6 w10 w1 w4 w2 w9 w7 w11 w5 P= 1521 M= 534  

, , , ,[ ], , , , , , , , ,w6 w10 w1 w4 w2 w9 w7 w11 w5 w3 P= 1686 M= 599  

, , , ,[ ], , , , , , , , , ,w6 w10 w1 w4 w2 w9 w7 w11 w5 w3 w12 P= 1854 M= 666  

, , , ,[ ], , , , , , , , , , ,w6 w10 w1 w4 w2 w9 w7 w11 w5 w3 w12 w8 P= 2038 M= 750  

>  
> for ii from 1 to n do if Mr>=MM[ii] then 
Mopt:=MM[ii]:Popt:=PP[ii]:Lopt:=LL[ii] end if:  end do; 
> print(`Lopt=`,Lopt,`Popt=`,Popt,`Mopt=`,Mopt); 

, , , , ,Lopt= [ ], , , , , , , ,w6 w10 w1 w4 w2 w9 w7 w11 w5 Popt= 1521 Mopt= 534  

> P1:=array(1..n,[]);M1:=array(1..n,[]); 
:= P1 ( )array ,.. 1 12 [ ]  

:= M1 ( )array ,.. 1 12 [ ]  

> LLL:=[LL[n]]:i2:=1:P1[i2]:=P:M1[i2]:=M:for i from 1 to n-1 do 
fmin:=10000:k:=0:for j from 1 to n do k:=k+1: if L[j]<>h then if 
fmin>=p[op(1,L[j])] then fmin:=p[op(1,L[j])]:jmin:=op(1,L[j]):jj:=k:  end if: 
end if: end do;print(fmin,m[jmin]):L[jj]:=h:LLL:=[op(LLL),L]:i2:=i2+1:M:=M-
m[jmin]:P:=P-p[jmin]:print(L,P,M);P1[i2]:=P:M1[i2]:=M:  end do: 

,160 50  

, ,[ ], , , , , , , , , , ,h w10 w1 w4 w2 w9 w7 w11 w5 w3 w12 w8 1878 700  

,163 56  

, ,[ ], , , , , , , , , , ,h w10 w1 w4 h w9 w7 w11 w5 w3 w12 w8 1715 644  

,164 60  

, ,[ ], , , , , , , , , , ,h w10 w1 w4 h h w7 w11 w5 w3 w12 w8 1551 584  

,164 52  

, ,[ ], , , , , , , , , , ,h w10 h w4 h h w7 w11 w5 w3 w12 w8 1387 532  

,165 65  

, ,[ ], , , , , , , , , , ,h w10 h w4 h h w7 w11 w5 h w12 w8 1222 467  

,165 54  

, ,[ ], , , , , , , , , , ,h w10 h h h h w7 w11 w5 h w12 w8 1057 413  

,165 52  

, ,[ ], , , , , , , , , , ,h h h h h h w7 w11 w5 h w12 w8 892 361  

,167 65  

, ,[ ], , , , , , , , , , ,h h h h h h w7 h w5 h w12 w8 725 296  

,168 67  
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, ,[ ], , , , , , , , , , ,h h h h h h w7 h w5 h h w8 557 229  

,182 70  

, ,[ ], , , , , , , , , , ,h h h h h h h h w5 h h w8 375 159  

,184 84  

, ,[ ], , , , , , , , , , ,h h h h h h h h w5 h h h 191 75  

> for kk from n by -1 to 1 do if Mr>=M1[kk] then 
M1opt:=M1[kk]:P1opt:=P1[kk]:L1opt:=LLL[kk]:  end if:  end 
do;print(`L1opt=`,L1opt,`P1opt=`,P1opt,`M1opt=`,M1opt); 

, , , , ,L1opt= [ ], , , , , , , , , , ,h w10 h w4 h h w7 w11 w5 w3 w12 w8 P1opt= 1387 M1opt= 532  

> if P1opt>Popt then print(`L1opt=`,L1opt,`P1opt=`,P1opt,`M1opt=`,M1opt) else 
print(`Lopt=`,Lopt,`Popt=`,Popt,`Mopt=`,Mopt): end if: 

, , , , ,Lopt= [ ], , , , , , , ,w6 w10 w1 w4 w2 w9 w7 w11 w5 Popt= 1521 Mopt= 534  

>  

 

А. А. БОСОВ, А. В. ГОРБОВА, Н. В. ХАЛІПОВА (ДІІТ) 

ОБҐРУНТУВАННЯ ЕВРИСТИЧНОГО АЛГОРИТМУ В ЗАДАЧІ  
ПРО РАНЦІ 

Вступ: Сформована завдання про ранці в термінах функцій множини і приведений евристичний алгоритм.  
Мета: доказ того, що евристичний алгоритм є необхідною умовою. Деякі факти з роботи [2]. Показана 
еквівалентність границі послідовності по Е. Борелю і збіжністю по мірі. Доведено теорему про необхідність макси-
муму функції безлічі. Ситуації достатності алгоритму: Наведено три ситуації, коли евристичний алгоритм є 
достатнім. Контрприклад: Наведено контр прийме з роботи [1] і дано додавання в евристичний алгоритм, що 
дозволяє отримувати рішення задачі про ранці. Векторна оптимізація: Із завданням про ранці зав'язується завдання 
векторної оптимізації інвестування заходів. Висновки: запропоновано алгоритм рішення задачі про ранці і для ади-
тивних функцій алгоритм визначення Парето рішення задачі векторної оптимізації за двома показниками. Додаток: 
наведена програма в середовищі Maple рішення задачі про ранці. 

Ключові слова: задача про ранці, функції множини, векторна оптимізація, завдання інвестування 

А. А. BОSОV, А. V. GОRBОVА, N. V. KHALIPOVА (DIIТ) 

RATIONALE ЭVRYSTYCHESKOHO ALGORITHM IN THE PROBLEM 
AT SATCHELS 

Introduction: Formed knapsack problem in terms of set functions and is a heuristic algorithm. The goal: to 
prove that the heuristic algorithm is essential. Some facts from [2]. The equivalence of the limit order to E.Borelyu 
and convergence in measure. The theorem about the need to set a maximum of function. The situation is quite the 
algorithm: We present three cases where a heuristic algorithm is sufficient. Counterexample: An Rear take from 
[1], and given the addition heuristic algorithm, which allows to obtain the solution of the knapsack problem. Vector 
optimization: With the knapsack problem is tied vector optimization of investment activities. Conclusions: The 
proposed algorithm for solving the knapsack problem and for additive functions algorithm for Pareto solutions of 
vector optimization for the two indicators. Appendix: an agenda for the Maple solutions knapsack problem. 

Keywords: knapsack problem, set functions, vector optimization, the task of investing 
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А. М. ЛАРГИНА (Технологический институт ВНУ им. В. Даля, Северодонецк) 

О РЕАЛИЗАЦИИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ РЕАЛЬНОГО 
ВРЕМЕНИ 

Рассмотрены системы параллельного программирования для реализации приложений реального времени 
в управлении железнодорожным транспортом. Обосновывается выбор наиболее оптимальной системы про-
граммирования.  

Ключевые слова: параллельная вычислительная система, система параллельного программирования, от-
казоустойчивость 

Введение 

Развитие интеллектуальных транспортных 
систем [1] предполагает применение передовых 
информационных и вычислительных техноло-
гий, например, приведенных в [2]. Для реализа-
ции задач реального масштаба времени (приня-
тие оперативных решений на основе моделиро-
вания, мониторинг условий движения, задачи 
планирования и организации перевозок) необ-
ходимы мощные вычислительные ресурсы. 

Одним из предпочтительных по стоимости 
вариантов организации высокоскоростных вы-
числений является параллельная вычислитель-
ная система с кластерной структурой [3]. В ка-
честве вычислительных узлов в кластере обыч-
но используются персональные компьютеры, 
SMP-серверы. Сетевая операционная система 
имеет в своем составе средства передачи сооб-
щений между компьютерами по линиям связи. 
На основе этих сообщений поддерживаются 
синхронизации доступа к разделяемым ресур-
сам, обнаружение отказов и динамическая ре-
конфигурация системы [4].  

 Основным требованием к вычислительным 
процессам реального времени, реализующим 
функции обеспечения безопасности, является 
устойчивость к сбоям вычислительных ресур-
сов. Традиционным способом обеспечения от-
казоустойчивости при выполнении последова-
тельной задачи является ее перезапуск на ис-
правном ресурсе с некоторой контрольной точ-
ки. Более сложным является обеспечение отка-
зоустойчивости параллельной задачи в систе-
мах без синхронного резервирования (к кото-
рым принадлежат кластеры). Процессы парал-
лельной задачи реализуются на разных узлах и 
динамически взаимодействуют между собой. В 
этом случае простой перезапуск процесса с 
контрольной точки может привести либо к по-
тере сообщений, отправленных другому про-
цессу, но не полученных им в результате сбоя, 
либо к посылке повторных сообщений вследст-

вие повторного выполнения уже исполненного 
фрагмента программы, либо и того и другого 
вместе. Для создания отказоустойчивых при-
ложений необходимы соответствующие инст-
рументальные средства. В связи с этим возни-
кает задача сравнительного анализа и выбора 
системы параллельного программирования, 
наиболее адекватной требованиям функцио-
нальности и отказоустойчивости. 

Целью данной статьи является оценка сис-
тем параллельного программирования для при-
менения в системах реального времени на же-
лезнодорожном транспорте. 

Для этого рассмотрим наиболее представи-
тельные системы, нашедшие промышленное 
применение.  

Обзор систем параллельного программиро-
вания 

Существует достаточно много систем про-
граммирования, например [5–12], позволяющих 
достаточно эффективно создавать параллель-
ные приложения. Наиболее предпочтительны 
системы со следующими свойствами: 

− удобство программирования (универ-
сальный интерфейс программирования; нали-
чие библиотек подпрограмм для использования 
в программах на языке C++; скрытость от поль-
зователя проблем коммуникаций); 

− имеющие хорошие средства распарал-
леливания приложений (возможность порожде-
ния несколько процессов, взаимодействующих 
между собой; наличие эффективных коммуни-
каций, адаптирующихся к структуре физиче-
ской системы с минимизацией времени обмена 
данными); 

− содержащие встроенные механизмы 
обеспечения отказоустойчивости приложения 
при выходе из строя какого-либо из компонен-
тов параллельной системы. Кратко рассмотрим 
некоторые из них. 
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Параллельная Виртуальная Машина 

PVM (Parallel Virtual Machine) – представля-
ет собой надстройку над операционной систе-
мой UNIX и может использоваться на различ-
ных аппаратных платформах: ПЭВМ; локаль-
ная сеть, включающая в себя суперкомпьютеры 
с параллельной архитектурой; универсальные 
ЭВМ, графические рабочие станции и пр. [5]. 
PVM представляет собой набор библиотек и 
утилит, предназначенных для разработки, от-
ладки параллельных программ и управления 
конфигурацией виртуальной вычислительной 
машины. PVM предоставляет программисту 
единый виртуальный многопроцессорный вы-
числительный комплекс.  

Поддерживаются языки C/C++ и FORTRAN, 
имеются средства сопряжения библиотек PVM 
и с другими языками, такими как Perl, Java.  

В PVM реализованы следующие принципы: 
− управление конфигурацией виртуаль-

ных вычислительных ресурсов может осущест-
вляться любым пользователем системы; 

− единицей параллелизма является задача, 
состояние которой изменяется в процессе рабо-
ты программы. Задача в определенные проме-
жутки времени может выполнять вычисления, 
переходить к обмену данными и т. д.; 

− использование явной модели обмена 
сообщениями; 

− поддержка всех типов неоднородности; 
− поддержка симметричных многопро-

цессорных систем. 
При выполнении программы порождается 

несколько процессов, взаимодействующих ме-
жду собой посредством обмена сообщениями. 
Обмен и другие операции реализуются обра-
щениями к подпрограммам библиотек. Система 
PVM состоит из двух основных компонентов. 
Первым является процесс pvmd3 (демон – в 
терминологии ОС UNIX), который запускается 
на всех компьютерах, входящих в состав вир-
туальной машины. Эти процессы работают без 
связи с терминалом, находясь в состоянии "сна" 
до тех пор, пока какой-нибудь процесс не обра-
тится к соответствующей службе ОС. Вторым 
компонентом PVM является набор библиотек, 
реализующих те или иные операции. В парал-
лельных программах, написанных на языке 
C++, используются функции из библиотеки 
Hbpvm3. Модель программирования PVM 
включает как SPMD, так и MPMD-модели [3], 
причем обе они равноправны. Все это дает воз-
можность эффективно использовать ресурсы 
параллельной вычислительной системы.  

Язык ADA 

Ada — структурный, модульный, объектно-
ориентированный язык программирования, со-
держащий высокоуровневые средства про-
граммирования параллельных процессов [6]. 
Является официальным языком программиро-
вания министерства обороны США. Основное 
назначение языка Ada – разработка больших 
программных систем реального времени для 
встроенных компьютерных систем. Это не ис-
ключает его использования для решения парал-
лельных вычислительных задач.  

Помимо раздельной компиляции модулей и 
обеспечения иерархической секретности спе-
цификаций, в этом языке была реализована 
поддержка параллельного программирования в 
виде встроенных средств поддержки многоза-
дачности.  

Программа на языке Ada состоит из множе-
ства задач, выполняющихся одновременно и 
независимо от остальных. Механизмы межза-
дачного обмена данными и синхронизации ос-
нованы на высокоуровневых концепциях «ран-
деву» и использовании защищенных объектов. 
В спецификации задачи публикуются различ-
ные входы (entry) в задачу, в которых она гото-
ва ожидать обращения к ней от других задач. В 
процессе взаимодействия одна из задач рас-
сматривается как сервер, а вторая – как клиент, 
причем задача-сервер не может быть инициато-
ром начала взаимодействия.  

Механизмы параллелизма языка Ada – это 
защищенные типы, которые поддерживают 
синхронизированный доступ к разделяемым 
данным, а также оператор requeue, обеспечи-
вающий планирование и синхронизацию в за-
висимости от аргументов вызова.  

Защищенные функции обеспечивают доступ 
только для чтения к скрытым переменным; 
следовательно, функцию могут вызвать одно-
временно несколько задач. Защищенные про-
цедуры обеспечивают исключительный доступ 
к скрытым переменным для чтения и записи. 
Защищенные точки входа похожи на защищен-
ные процедуры, но имеют еще часть when, ко-
торая определяет логическое условие синхро-
низации. Защищенная процедура или точка 
входа в любой момент времени может выпол-
няться только для одной вызвавшей ее задачи. 
Вызов защищенной точки входа приостанавли-
вается, пока условие синхронизации не станет 
истинным и вызывающая задача не получит ис-
ключительный доступ к скрытым переменным. 
Условие синхронизации не может зависеть от 
параметров вызова.  
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Система с передачей сообщений MPI 

MPI (Message Passing Interface) представляет 
собой библиотеку функций, предназначенную 
для поддержки работы параллельных процес-
сов в терминах передачи сообщений [7]. Сис-
тема MPI является основным средством про-
граммирования таких высокопроизводительных 
мультикомпьютеров, как Cray T3D, Cray T3E, 
IBM SP2 и других. Ее реализации представляют 
собой библиотеки подпрограмм, которые могут 
использоваться в программах на языках C/C++ 
и FORTRAN. В настоящее время принята новая 
версия спецификации – MPI-2. 

В модели программирования, которую под-
держивает MPI, программа порождает несколь-
ко процессов, взаимодействующих между со-
бой с помощью обращений к подпрограммам 
передачи и приема сообщений. Спецификация 
MPI обеспечивает переносимость программ на 
уровне исходных кодов и большую функцио-
нальность. Поддерживается работа на гетеро-
генных кластерах и симметричных многопро-
цессорных системах.  

Эффективность и надежность обеспечива-
ются: определением MPI операций не проце-
дурно, а логически, т. е. внутренние механизмы 
выполнения операций скрыты от пользователя; 
использованием непрозрачных объектов в MPI 
(группы, коммуникаторы, типы и т. д.); хоро-
шей реализацией функций передачи данных, 
адаптирующихся к структуре физической сис-
темы. Различают две модели параллельных вы-
числений: MPMD-модель (Multiple program – 
Multiple Data) и SPMD-модель (Single program – 
Multiple Data). В первом случае MPI-программа 
представляет собой совокупность автономных 
процессов, функционирующих под управлени-
ем своих собственных программ и взаимодей-
ствующих посредством стандартного набора 
библиотечных процедур для передачи и приема 
сообщений. Во втором случае (SPMD-модель) 
все процессы исполняют различные ветви од-
ной и той же программы. Такой подход обу-
словлен тем обстоятельством, что задача может 
быть достаточно естественным образом разбита 
на подзадачи, решаемые по одному алгоритму.  

Наличие в системе таких средств как: вир-
туальные топологии, коллективные взаимодей-
ствия, создаваемые пользователем типы дан-
ных и др., значительно повышают уровень па-
раллельного программирования по сравнению с 
системами, у которых нет таких средств. 

В проекте MPI-2 введены дополнительные 
по отношению к MPI, весьма важные возмож-
ности: поддержка механизма "клиент-сервер" 

для программирования многофункциональных 
задач; динамическое создание и уничтожение 
процессов (для работы в сетях); для работы с 
файлами есть архитектурно-независимый ин-
терфейс (это необходимо для случая, если диск 
находится на одной ЭВМ, а процесс – на дру-
гой).  

Важным достоинством MPI является нали-
чие системы CMDE (Channel Memory based 
Dynamic Environment) [8], позволяющей решать 
проблему восстановления выполнения парал-
лельного приложения после сбоя его узла на 
основе использования Памяти Каналов.  

Система CMDE является динамическим 
программным окружением, состоящим из мно-
жества взаимосвязанных компонентов, каждый 
из которых запускается на отдельном узле па-
раллельной системы или сети. Динамизм сис-
темы определяется обеспечением динамическо-
го включения компонентов в систему или ис-
ключения из неё. 

Система CMDE состоит из двух подсистем: 
подсистемы низкоуровневых коммуникаций 
для библиотеки MPICH и подсистемы запуска и 
сопровождения параллельных MPI-программ. 
Первая подсистема состоит из одного компо-
нента – коммуникационной библиотеки низко-
го уровня, реализующей всё множество высо-
коуровневых коммуникационных функций 
библиотеки MPICH. Вторая подсистема состо-
ит из компонентов четырёх типов – Диспетче-
ра, Сервера Памяти Каналов (СПК), Сервера 
Контрольных Точек (СКТ) и Исполнителя. В 
текущей реализации системы для выполнения 
поставленных задач необходимо существова-
ние одного Диспетчера, одного или более СПК, 
одного или более СКТ и двух или более Испол-
нителей. 

Диспетчер обеспечивает добавление других 
компонентов в систему и отслеживает их от-
ключение, формирует и поддерживает очередь 
приложений, назначает ресурсы приложению и 
перераспределяет ресурсы в случае сбоев. 

Память Каналов разделяет процесс посылки 
и приёма сообщения между узлами и хранит 
сообщения в промежутке между посылкой и 
приёмом, а также сохраняет все сообщения, пе-
реданные через канал, начиная с момента по-
следней контрольной точки процесса-получа-
теля сообщений. Основными достоинствами 
системы является возможность асинхронного 
создания контрольных точек параллельными 
процессами на каждом узле и независимое вос-
становление параллельных процессов после 
сбоя.  
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Механизмы обеспечения отказоустойчиво-
сти, реализованные в системе, заключаются в 
следующем. Выход из строя узла влечёт за со-
бой перезапуск его подзадачи на другом узле 
при наличии свободных или приостановку вы-
полнения подзадачи до появления такого сво-
бодного ресурса. Выход из строя СПК приво-
дит к приостановке коммуникаций всех подза-
дач, связанных с этим сервером, и возобновле-
ние их работы после завершения процесса ре-
конфигурации системы или перезапуск всех 
подзадач приложения при невозможности ре-
конфигурации. Выход из строя СКТ приводит к 
перезапуску всех подзадач связанного с ним 
приложения с использованием другого СКТ 
(при его наличии), либо к приостановке прило-
жения и его перезапуску при появлении нового 
СКТ. Выход из строя Диспетчера не отражается 
на работе запущенных приложений, однако по-
сле их завершения все компоненты системы за-
вершают работу, а все задачи, находившиеся в 
очереди, должны будут быть вновь зарегистри-
рованы с помощью клиента. Возможна реали-
зация восстановления очереди задач при пере-
запуске Диспетчера на том же узле. 

Платформа Java 

Технология Java разработана на основе 
платформенно-независимого, переносимого, 
объектно-ориентированного языка, обеспечи-
вающего разработчиков инструментарием для 
создания решений, не зависящих от операци-
онной системы и аппаратной платформы, на 
которых эти решения будут функционировать 
[9]. Независимость от платформы достигается 
за счет того, что уникальные характеристики 
каждой из поддерживаемых Java платформ, ре-
ализованы в виде оболочки, называемой Java 
Runtime Environment (JRE). Компилятор языка 
Java преобразует код в последовательность 
байт-кодов, которая ориентирована на одну из 
конкретных платформ в рамках JRE. 

С точки зрения создания распределенных 
систем, наиболее интересным из состава плат-
формы является интегрированный программ-
ный интерфейс RMI (Remote Method Invocation 
– удаленный вызов методов или процедур), 
CORBA (модель удаленного вызова объектов) 
и возможность присоединения таких интерфей-
сов как Jini и JavaSpaces, реализованных на 
языке Java. 

RMI обеспечивает несколько интерфейсов 
для Java-объекта, каждый из которых характе-
ризует определенное поведение этого объекта. 
RMI поддерживает также передачу объектов из 

одного адресного пространства в другое, для 
чего используется технология сериализации 
объекта [10].  

Jini – это набор соглашений, специфици-
рующих методы автоматического взаимодейст-
вия и регистрации устройств, подключаемых к 
сети [11]. Jini-технология базируется на Java-
технологии, Технология Jini, как и CORBA, от-
носится к промежуточному программному 
обеспечению. В дополнении к решению про-
блем гетерогенности Jini предоставляет унифи-
цированную вычислительную модель, исполь-
зуемую разработчиками распределенных при-
ложений.  

В качестве недостатка технологии Jini мож-
но указать только поддержку одного языка про-
граммирования (Java). Технология JavaSpaces 
фактически базируется на технологиях RMI и 
Jini и часто ее рассматривают как продолжение 
технологии Jini для построения распределен-
ных систем. Данная технология рассматривает 
приложение как совокупность процессов, со-
гласованных через цепочки объектов внутри и 
вне одного из нескольких «пространств» [12].  

ВЫВОДЫ 

Достоинства PVM – простота, наличие на-
следованного от ОС UNIX аппарата процессов 
и сигналов, а также возможность динамическо-
го добавления к группе вновь созданных про-
цессов. Недостатки – относительно низкая про-
изводительность по сравнению с MPI и функ-
циональная ограниченность. 

Достоинства Ada – более высокая надеж-
ность по сравнению с другими языками. Ada 
содержит механизм работы с исключительны-
ми ситуациями (exception), который позволяет 
управлять ими во время исполнения. Недоста-
ток – сложность доступа к компиляторам (обя-
зательна сертификация Пентагона) и неразви-
тые средства взаимодействия с программами на 
других языках. 

Достоинства Java – большое количество 
средств для разработки многопоточных прило-
жений, развитый инструментарий по перехвату 
исключительных ситуаций, отсутствие таких 
сложных и неоднозначных инструментов, как 
указатели или ручное выделение памяти. Не-
достатки – медленный и большой код, ограни-
чения лицензирования, непредсказуемые, в от-
ношении реального времени, функциональные 
характеристики. Причинами такой непредска-
зуемости является отсутствие спецификации на 
алгоритм планирования потоков (как правило, 
используется алгоритм, основанный на разде-
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лении времени). Кроме того, в Java любой по-
ток может быть приостановлен в произвольный 
момент на время, необходимое для очистки па-
мяти, что неприемлемо для систем реального 
времени 

Достоинство MPI – обеспечение отказо-
устойчивости вычислений за счет применения 
системы CMDE. Библиотеки операций MPI яв-
ляются не лицензионными и открытыми (с от-
крытым исходным кодом), что важно для сер-
тификации программного обеспечения. К не-
достатку можно отнести то, что MPI является 
специализированным и весьма сложным сред-
ством программирования, так спецификация на 
MPI-1 содержит 300 страниц, на MPI-2 – еще 
500 (только отличия и добавления к MPI-1), и 
программисту для эффективной работы необ-
ходимо с ними ознакомиться. Сложность явля-
ется ценой за компромисс между эффективно-
стью и универсальностью.  

Таким образом, с учетом вышесказанного, 
можно сделать вывод, что наиболее предпочти-
тельными из рассмотренных систем для реали-
зации параллельных вычислительных задач в 
реальном времени являются системы програм-
мирования MPI.  
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ПРО РЕАЛІЗАЦІЇ ПАРАЛЕЛЬНИХ ПРОГРАМ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ 

Розглянуто системи паралельного програмування для реалізації програм реального часу в управлінні за-
лізничним транспортом. Обґрунтовується вибір найбільш оптимальної системи програмування. 

Ключові слова: паралельна обчислювальна система, система паралельного програмування, відмовостій-
кість 

А. М. LARGINA 

ON THE PARALLEL REAL-TIME APPLICATIONS 

We consider a system of parallel programming to implement real-time applications in the railway transport man-
agement. The choice of optimal programming system is substantiated. 

Keywords: parallel computing system, system of parallel programming, fault tolerance 
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ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ АРМ ДГП 

Розглянуто поточні функціональні можливості АРМ ДГП, його використання на залізницях України, а 
також запропоновано напрямки подальшого удосконалення програмного забезпечення для старшого диспе-
тчерського апарату з метою забезпечення вчасної доставки вантажів. 

Ключові слова: диспетчерський апарат, доставка вантажів, програмне забезпечення 

Вступ 

Програмне забезпечення АРМ ДГП (розробка 
ДП ПКТБ АСУЗТ) забезпечує надання користу-
вачам інформації про поїзну роботу у вигляді: 

− укрупнених графіків залізниці, графіків 
залізничних напрямків; 

− набору табличних відеограм (наявність 
поїздів на полігоні, у підході; прийом-здача по-
їздів по стиках, підвезення та відправлення ва-
нтажу зі станцій тощо); 

− виділення вантажопотоків, рухомого 
складу та іншої потрібної інформації за допо-
могою уніфікованої фільтрації даних за зада-
ними умовами. 

Інформаційне забезпечення АРМ ДГП ви-
конують сервера застосувань (СЗ) на базі сис-
теми ведення відображених моделей (СВВМ), 
на яких відображається актуальний стан 
АСК ВП УЗ(-Є) з глибиною не менше 24 годин. 

Наявне програмне забезпечення АРМ ДГП 
дозволяє швидко отримати необхідні дані про 
поїзди, у яких рухаються вагони, за заданими 
критеріями (умовами) відбору. 

Однак на російських залізницях використо-
вується аналогічне програмне забезпечення з 
більшими функціональними можливостями  
[1-3], якщо не враховувати уніфіковану фільт-
рацію даних. А на залізницях Словаччини зна-
чна роль відводиться використанню оператив-
ного аналізу поїзної роботи [5] в управлінні 
експлуатаційною діяльністю. 

У статті [4] відмічено необхідність відобра-
ження наявності порожніх вагонів відповідного 
роду рухомого складу на станціях полігону з 
метою забезпечення заявок вантажовідправни-
ків у навантаженні. 

Тому необхідне опрацювання перспектив 
функціонального розвитку АРМ ДГП. 

Постановка задачі 

На підставі аналізу існуючих функціональ-
них можливостей АРМ ДГП, потреб старшого 
диспетчерського апарату в інформації, а також 
зарубіжного досвіду побудови аналогічних ав-

томатизованих робочих місць, запропонувати 
напрямки подальшого удосконалення програм-
ного забезпечення для старшого диспетчерсь-
кого апарату з метою забезпечення вчасної до-
ставки вантажів. 

Результати 

АРМ ДГП впроваджено на залізницях Укра-
їни у 2011 на заміну морально застарілого 
ПАК ДГП. Рівень (кількість робочих місць) на-
ведено у табл. 1. 

Таблиця  1  

Впровадження АРМ ДГП на залізницях України 

Залізниця Кількість робочих 
місць 

Львівська 11 
Південно-Західна 3 
Одеська 5 
Південна 32 
Придніпровська 7 
Донецька 30 
Всього 88 

Наведені дані свідчать про широке застосу-
вання АРМ ДГП на Південній та Донецькій за-
лізницях і про резерви у його використанні на 
інших залізницях. 

Розглянемо можливості АРМ ДГП на при-
кладі пошуку місцезнаходження порожніх на-
піввагонів під управлінням ДП «УТЛЦ». Для 
цього задаємо умови відбору: порожні (тип па-
рку вагонів), напіввагони (рід рухомого скла-
ду), ДП «УТЛЦ» (власні вагони під управлін-
ням операторських компаній), як показано на 
рис. 1.  

У результаті фільтрації отримуємо графічне 
(рис. 2) і табличне (рис. 3) відображення місце-
знаходження необхідних вагонів. Підказка по 
поїзду (див. рис. 2) містить дані про характери-
стику поїзда до та після фільтрації. При потребі 
отримання розширеної інформації викликається 
форма «зведення про поїзд», що наведена на 
рис. 4. Інформація про вагони, що відображена 
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сірим шрифтом, означає, що ці вагони не 
пройшли за умовами відбору, і слугує для за-

значення положення відібраних вагонів у сос-
таві поїзда. 

 

 
Рис. 1. Вибір умов фільтрації даних 

 

 
Рис. 2. Графічне відображення місцезнаходження поїздів із заданими умовами відбору та підказка по поїзду 
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Рис. 3. Табличне відображення місцезнаходження поїздів із заданими умовами відбору 

 

 
Рис. 4. Детальна інформація про поїзд

Наведений приклад показує одночасно і 
широкі можливості АРМ і його недолік: відсу-
тність інформації про вагони поза поїздами. 

У 2012 році запланована реалізація першої 
черги форм оперативного аналізу поїзної робо-
ти, до яких входять: 

− аналіз ваги, довжини та швидкості ван-
тажних поїздів: 

• вага, довжина та швидкість вантажних 
поїздів; 
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• виконання норм ваги та довжини ван-
тажних поїздів; 

• контроль дільничної швидкості ванта-
жних поїздів; 

− аналіз контролю часу ходу поїздів: 
• запізнення і перевищення норм ходу/ 

стоянки; 
• перевищення норм ходу за період; 

− виконання графіку руху поїздів за кате-
горіями: 

• вантажні, крім місцевих; 
• місцеві вантажні (з нумерацією  

3401–3998); 
• пасажирські; 
• приміські; 

− аналіз основних показників роботи (кіль-
кість поїздів, швидкість руху, тонно-
кілометрова робота, вага та довжина поїздів, 
порушення постановки вагонів, виконання гра-
фіку руху). 

У подальшому оперативний аналіз поїзної 
роботи має розширитися формами аналізу: 

− поїздоутворення на технічних станціях 
(наявність вагонів на станційних коліях та у 
поїздах у розформування, а також у підході за 
призначеннями плану формування з прогноз-
ним часом закінчення накопичення); 

− наявності та дислокації вагонних парків 
(навантажені транзитні, навантажені місцеві, 
порожні транзитні, порожні місцеві, порожні у 
регулювання, неробочий парк з розкладкою по 
адміністраціям-приписки та роду рухомого 
складу); 

− простою вантажних поїздів (транзитних, 
після формування, до розформування, на про-
міжних станціях); 

− роботи станцій залізниці (кількість при-
йнятих та відправлених поїздів і вагонів, робо-
чий парк, навантаження, вивантаження, простої 
транзитного вагона без переробки, з перероб-
кою, місцевого вагона); 

− обігу вагонів (загальний, транзитний, мі-
сцевий, порожній); 

− дислокації поїздів з небезпечними, нега-
баритними вантажами; 

− прогнозу підходу поїздів до стикових пу-
нктів; 

− відхилення від спеціалізації колій (про-
пуск пасажирських/ приміських поїздів по не-
спеціалізованим коліям, прослідування поїздів 
боковими коліями, рух неправильною колією 
перегону). 

Також необхідне створення інструментів 
контролю за виконанням графіків доставки ва-
нтажів [6], які забезпечать: 

− слідкування за виконанням термінів до-
ставки в цілому по всім перевезенням у межах 
визначеного полігону в графічному та таблич-
ному вигляді; 

− знаходження відправок, що мають відхи-
лення на задану величину від контрольних то-
чок виконання перевезень з відображенням їх у 
графічному та табличному вигляді; 

− прогнозування просування вантажопото-
ків у графічному вигляді з можливістю автома-
тизованого формування завдань нижчому рів-
ню керування щодо направлення вантажопото-
ків, тобто вжиття заходів щодо виконання юри-
дичного часу доставки; 

− надання інформації про переміщення ко-
жної конкретної відправки у просторі та часі. 

Можливий вигляд підказки по поїзду, у якій 
відображено рівень виконання графіків достав-
ки вантажів наведено на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Підказка по поїзду з інформацією про  
відхилення від контрольного часу доставки 

По роботі з локомотивами та локомотивни-
ми бригадами необхідно розробити: 

− графік руху та обороту локомотивів; 
− форми аналізу контролю наявності та 

дислокації локомотивів та локомотивних бри-
гад, проходження локомотивами обслуговуван-
ня в обсязі ТО-2. 

У загальносистемному плані необхідно: 
− поглибити «оперативний архів» до 2–3 

діб; 
− надати можливість користуватися норма-

тивним графіком руху поїздів як у графічному, 
так і табличному вигляді; 
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− розробити механізм подання інформації у 
формі поїзного стану (схематичне зображення 
залізниці або її частини з інформацією про об-
мін поїздів та вагонів по стиковим пунктам, 
наявність поїздів на станціях та у русі по дис-
петчерським дільницям тощо). 

Висновки 

Розглянуто поточні функціональні можли-
вості АРМ ДГП, виявлено резерви у його вико-
ристанні на залізницях України, а також запро-
поновано напрямки подальшого удосконалення 
програмного забезпечення: 

− контроль за виконанням графіків достав-
ки вантажів; 

− аналіз вагонів поза поїздами; 
− поглиблення оперативного аналізу; 
− аналіз роботи локомотивів та бригад; 
− збільшення глибини часу доступності 

оперативної інформації; 
− відображення нормативного графіку руху 

поїздів; 
− подання інформації у формі поїзного ста-

ну. 
Впровадження у життя зазначених пропози-

цій дозволить надати через АРМ ДГП комплек-
сну інформаційну підтримку старшому диспет-
черському апарату для забезпечення вчасної 
доставки вантажів залізничним транспортом 
України. 
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С. Н. ОВЧАРЕНКО 

ПЕРСПЕКТИВЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АРМ ДГП 

Рассмотрено текущие функциональные возможности АРМ ДГП, его использование на железных дорогах 
Украины, а также предложено направления дальнейшего усовершенствования программного обеспечения 
для старшего диспетчерского аппарата с целью обеспечения своевременной доставки грузов. 

Ключевые слова: диспетчерский аппарат, доставка грузов, программное обеспечение 

S. M. OVCHARENKO 

PROSPECTS OF FUNCTIONAL DEVELOPMENT OF WORKSTATION 
OF DGP 

In the article current functional possibilities of workstation of DGP, his use is considered on the railways of 
Ukraine. Directions of further improvement of software are also offered for controller management with the aim of 
providing of timely delivery of loads. 

Keywords: controller management, delivery of loads, software 
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НАБЛИЖЕНЕ ОБЧИСЛЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК НАДІЙНОСТІ  
ДЕЯКИХ РЕЗЕРВОВАНИХ СИСТЕМ 

В роботі досліджуються дві резервовані системи, елементи яких відновлюються: з теплим плинним 
резервом, контролями і профілактикою , і гарячим плинним резервом. Створене програмне забезпечення для 
наближеного обчислення деяких характеристик надійності цих систем. 

Ключові слова: надійність, резерв, відновлення, статистичне моделювання, метод малого параметра 

При дослідженні характеристик надійності 
технічних систем, які складаються з великого 
числа елементів, виникає необхідність в побу-
дові адекватних математичних моделей і підбо-
рі методів розв’язання задачі. Для складних си-
стем, в яких використовуються різні види резе-
рвування, елементи, що вийшли з ладу, віднов-
люються, здійснюються контролі і профілакти-
ка і т. і., отримують досить загальні схеми, які 
важко піддаються аналітичному описанню. 

Для обчислення характеристик таких систем 
практично єдиним методом є статистичне мо-
делювання. Однак для високо відповідальних 
систем, для яких, щоб знизити ризик виникнен-
ня аварій, треба забезпечити дуже високу на-
дійність (космічна техніка, транспортні систе-
ми і т.і), безпосереднє моделювання поведінки 
системи виявляється малоефективним. Для то-
го, щоб отримати хоча б одну реалізацію, в якій 
буде зареєстрована відмова, треба розіграти ве-
личезну кількість реалізацій, в яких відмова не 
відбудеться. 

Один з провідних спеціалістів в області тео-
рії надійності, масового обслуговування та за-
хисту інформації академік НАНУ Коваленко 
І.М. запропонував метод, який дозволяє шля-
хом часткового застосування аналітичних ме-
тодів, прискорити моделювання [1]. Цей підхід 
заснований на методі малого параметра. Серед 
параметрів системи виділяється деякий малий 
параметр (наприклад, інтенсивність відмови 
елемента) і будується асимптотичний розклад 
шуканої характеристики системи за степенями 
малого параметра. Коефіцієнти цього розкладу 
оцінюються шляхом статистичного моделю-
вання. Цей метод отримав назву аналітико-
статистичного і набув широкого використання 
при дослідженні такого роду систем. 

В [2] описана модель резервованої системи з 
плинним полегшеним резервом. Елементи в цій 
системі відновлюються. Для цього використо-
вується певна кількість обслуговуючих прила-
дів. На системі періодично здійснюється конт-
роль і профілактика. 

В даній роботі на базі загальної схеми, яка 
була запропонована в [2], створене програмне 
забезпечення, яке дозволяє використовувати 
результати [2] на практиці. 

Опишемо більш детально саму систему. 
Система складається з n елементів ( n k− ос-

новних і k резервних). Є m каналів для віднов-
лення елементів , що вийшли з ладу. На системі 
періодично здійснюється профілактика. Між 
двома послідовними профілактиками прово-
диться L контролів: перший через час 0T  після 
профілактики; i й− контроль через час 1iT − піс-
ля закінчення 

1i −  - ого контролю, або після відновлюва-
льних робіт, які безпосередньо за ним відбува-
ються; через час LT  після L - ого контролю 
проводиться профілактика, яка відновлює всі 
елементи системи. 

В проміжках між контролями основні елемен-
ти , що вийшли з ладу замінюються (миттєво) 
справними резервними, якщо такі є. Всі елемен-
ти, що відмовили, відправляються на відновлення 
лише в моменти чергового контролю. У випадку 
відсутності вільних каналів елементи, які прибу-
ли на ремонт, стають в чергу. 

Відновлені елементи повертаються в систе-
му по мірі відновлення. 

Система роботоздатна, якщо не менше ніж 
n k−  елементів справні. 

Якщо в момент контролю система несправ-
на , вона відключається до відновлення робото-
здатності. Коли число справних елементів до-
сягне n k− , система вмикається, і з цього мо-
менту починає відраховуватись час до прове-
дення наступного контролю. 

Всі елементи системи ідентичні; час безвід-
мовної роботи кожного з них розподілений по-
казниково зі своїм параметром на кожній діля-
нці між контролями ( таким чином можна вра-
хувати старіння елементів ). Час відновлення 
елемента має функцію розподілу ( )G x  і серед-
нє значення цього часу дорівнює BT . 
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Припускається , що інтенсивність відмов 

елементів мала в порівнянні з 1

BT
 і 1

iT
, 

1 i L≤ ≤ , і може бути представлена в виді 
( ) *iλ ε  для основних елементів і ( )* *ia λ ε  - для 

резервних, де ε  - деякий малий параметр , 
0 1a≤ ≤ , 0 i L≤ ≤  - номер проміжка між конт-
ролями. 

В цих припущеннях для коефіцієнта готов-

ності системи була виведена формула: 

 1 1

0

1 * ( )k k
LГ

ii

сK
T

+ +

=

⎛ ⎞
= − ε + ο ε⎜ ⎟

⎝ ⎠∑
. (1) 

Коефіцієнт c  в (1) оцінюється за методом 
Монте-Карло на основі алгоритму, який зада-
ється формулою 
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Тут ( )I A – індикатор події A , 0ν  – випадко-
ва величина, що набуває з рівними ймовірнос-
тями значень 0,1,..., 1,k + rν ,1 1r L≤ ≤ −  - випа-
дкові величини, що набувають з рівними ймо-

вірностями значень 1r−ν , 1r−ν +1, ... , k+1- 1r−ν , 
якщо ,r rTα = , і 11r rk −ν = + − ν  в протилежному 
випадку, 1,1L Lk −ν ≡ + − ν  

 
0 0 1 2 1

1 1 1 1

1 1 1
1 1 2 2

min , ,..., , ,..., ,..., ,...,
r r

r r r r

r r l l l l
l l l l
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⎧ ⎫
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⎩ ⎭
∑ ∑ ∑ ∑ ,1 ,r L≤ ≤  (3) 

{ }0 1min ,..., mβ = η η , 

0 0 1 2 1 11 1 1 1
1 1 2 2

min ,..., , ,..., ,..., ,..., , ,..., ,
r r r

r r r r

r l l l l r r m
l l l l

T T T T T T
− − −µ µ + µ µ + µ µ +
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⎧ ⎫
β = η − η − η − η − η − η − η η⎨ ⎬

⎩ ⎭
∑ ∑ ∑ ∑  

 1 1,r L≤ ≤ −  (4) 

0,Lβ ≡  
де ( ) ( )[( ) ( )]r r

i n k a k iλ = − + − λ , 0 i k≤ ≤ , 
0 r L≤ ≤ ; iη , 1 i m≤ ≤  - незалежні випадкові 
величини з розподілом ( )G x ; min( , ),i i mµ = ν  
0 1i L≤ ≤ − ; якщо при деякому i  буде i mµ = , 
то rη  з номерами ir > µ  в формулах (3) і (4) 
відсутні. 

Алгоритм моделювання більш детально по-
лягає в наступному: розігрується випадкова ве-
личина 0ν – число відмов елементів на проміж-
ку 0(0; )T . Якщо 0 1kν = + , тобто система від-
мовила до моменту 0T , то реалізується m  випа-
дкових величин 1,..., mη η  (тривалості віднов-
лення елементів, що відмовили). В цьому випа-

дку результат реалізації випадкової величини, 
що стоїть під знаком математичного сподівання 
в (2), буде дорівнювати першому доданку. 

Якщо ж 0 1kν < + , то результат реалізації 
(початково рівний одиниці) помножається на 

(0) (0) 0
0

0
... ( 2)

!k
T kλ λ +
ν

 реалізується 0 0min( , )mµ = ν  

незалежних випадкових величин 
01,..., µη η  і пе-

ревіряється умова 1 1Tα <  , що означає, що хоча 
б один з елементів, які відмовили на проміжку 

0(0; )T , встигне відновитися за час 1T . Якщо 

1 1Tα < , то результат реалізації помножається на 
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1

0( 2 )!

k

k

+ −να
+ − ν

, і реалізація закінчується. В про-

тилежному випадку розігрується випадкова ве-
личина 1ν  (ν1-ν0 – число елементів, що відмо-
вили на проміжку 0 0 1( ; )T T T+ ) і т. д. до тих пір, 
поки на ( j -му) проміжку не відбудеться подія 

{ } { }11j j j jT k −α < ∪ ν = + − ν (на L -му проміжку 

покладаємо 11L Lk −ν = + − ν ), і результат реалі-
зації кожного разу помножаємо на відповідний 
множник. 

Описаний алгоритм представляє собою не 
що інше, як реалізацію події, що відповідає 
відмові системи «по монотонному ланцюгу», - 
прийом, який вперше був застосований Кова-
ленком І. М. 

Процес функціонування системи представ-
ляє собою регенеруючий процес [6], моменти 
відновлення якого співпадають з моментами 
профілактики. 

На основі цього алгоритму було створено 
програмне забезпечення для наближеного об-
числення коефіцієнта готовності на мові C + +  
у випадках, коли час відновлення елементів має 
розподіл Ерланга k -го порядку, рівномірний, 
нормальний та Вейбулла. 

Окрім того, для математичної моделі функ-
ціонування системи з плинним гарячим резер-
вом і довільним характером відновлення еле-
ментів [3], яка основана на побудові відповід-
ного вкладеного ланцюга Маркова і для якої 
з’ясовані умови, що допускають використання 
граничних теорем теорії ймовірностей для 
отримання асимптотичних оцінок різних харак-
теристик надійності [4, 5], створено програмне 
забезпечення, яке дозволяє наближено обчис-
лювати граничні ймовірності попадання проце-
су, який описує роботу системи, в множину 
станів відмови. 

В [3] припускається, що система складаєть-
ся із m l−  основних і l  резервних елементів. 
Якщо в момент часу t  в системі є 

tν = ν ( 0,..., )lν = , елементів, що відмовили, то 
з ймовірністю ( , 1; ) ( )p t t tνν ν + ∆ = Λ ∆ + ο ∆  сис-
тема за час ( , ),t t t+ ∆  0t∆ → , переходить у 
стан 1ν +  ( ( 0) ( )t tν − = ν ). Одночасно можуть 
відновлюватися не більш ніж k , k l≤ , елемен-
тів, що відмовили; тривалості відновлення ко-
жного з елементів 1 2, ,...η η  взаємно незалежні і 
однаково розподілені з 

{ } ( ), 1,2,...sP x G x sη ≤ = = , причому функція 
розподілу ( )G x має скінченні моменти 

0

( ), 1,2.i
im x dG x i

∞

= =∫  Нехай 

( 0,..., 1)a lν νΛ = λ ν= + , де 1 0, const .l a+ νΛ = =  
Асимптотичні значення показників надійно-

сті системи знаходяться при 0λ→ . 
Зміна станів tν системи описується кусково-

лінійним процесом 1 2{ , , ,..., }
t t t tt t ν ν ν νξ = ν η η η , 

0t ≥ , де 1tν
η  – перший після моменту t  момент 

зміни компоненти uν  за умови, що після t  
відмови в системі припиняться (при 0tν =  
компоненти 1 2,

t tν νη η  не визначені). Еволюція 
розподілу ймовірностей випадкового процесу 

tξ  визначається наступною схемою зміни ком-
понент. На інтервалі 1[ , )

t
t t ν+ η  компоненти 

1 2 min( , ), ,...,
t t t t kν ν ν νη η η  спадають з одиничною 

швидкістю, а компоненти 
( min( , ),..., )

t i t ti kνη = ν ν  представляють собою 
взаємо незалежні і однаково розподілені випад-
кові величини з { } ( )

ti
P x G xνη ≤ = , розподіл 

яких на 1[ , )
t

t t ν+ η  не зміниться. 
Якщо за час 1[ , )

t
t t ν+ η  не виникають додат-

кові відмови, то при 1t kν ≥ +  в момент τ , 

1)
t

t ντ = + η  система з ймовірністю 1 перехо-
дить в стан 

1 2{ , , ,..., }
τ τ τ ττ τ ν ν ν νξ = ν η η η , 

де 1;tτν = ν −  

 1 1 2 1min{ ,min{ ,..., } };
t t tkτν ν ν νη = η η η −η  (5) 

1{ } ( )P x G xη ≤ = , а сукупність випадкових 
величин 2 ,..., kτ τν νη η  співпадає з сукупністю 

1 2 1 1, ,...,
t t t tkν ν ν νη η −η η −η , в яку не входить 

компонента з номером i , що визначається умо-
вою (5); компоненти ,...,kτ τ τν ν νη η  - взаємо 
незалежні випадкові величини з 

{ } ( ), 1,...,j tP x G x j k
τν

η ≤ = = + ν .При t kν ≤  
компоненти випадкового вектора τξ  визнача-
ються аналогічно, різниця в тому, що в τξ  
відсутні компоненти з номерами 

1 1, 1,... :
t tj jk k

τν ν + ν+ η = η − η . Якщо в момент 

1,
t

t t ντ < τ < + η  сталася відмова, то система з 
ймовірністю 1 переходить в стан 

1 2{ 1, , ,..., }t τ τ τ ττ ν ν ν νξ = ν + η η η , де 1tτν = ν + , а 
компоненти 1,...τν

η  наступним чином виража-
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ються через компоненти вектора :tξ при 
1t kν ≤ − 1 1 1min{ , }

t t
tν νη = η η − τ + , де 

1{ } ( ),P x G xη ≤ =  а значення інших компонент 
,..., 2i i

τν
η ≥  співпадають з відповідними зна-

ченнями компонент 
1 1max( , ), , 2

t t i
t t iν νη η − τ + η − τ + ≥ ; при tk ≤ ν  

вектор τξ  визначається рівністю 

1 2 1 1{ 1, , ,..., , ,..., , },t k kt t t
τ τ τ τ τ ττ ν ν ν ν + ν νξ = ν + η − τ + η − τ + η − τ + η η η  

де 1{ } { } ( ), 1,..., .
t k j tP x P x G x j kν +η ≤ = η ≤ = = ν −  

В силу експоненціальності розподілу часу 
безвідмовної роботи елементів умовний розпо-
діл ймовірностей випадкового вектора tξ  при 
відомому значенні вектора 

0t t−ξ не залежить від-
значень векторів 

1
,...,

nt t t t− −ξ ξ при 0 1 ... nt t t< < <  і 
тому випадковий процес tξ  є однорідним мар-
ківським випадковим процесом, в якості реге-

нерації якого можуть бути прийняті моменти 
mt  переходу компоненти в нульовий стан: 

1( 0) 0, ( 0) 0, , 1,2,...m m m mt t t t m+ν − > ν + = < =  
Регенеруючий процес tξ  задовольняє умо-

вам відомої теореми Сміта [6], що забезпечує 
існування ергодичного розподілу ймовірностей 

0 1 1lim { ( ) 0}, ( ,..., ) lim { , , 1,..., }, 1,..., 1,0 ,..., .
ti i t j j it t

P P t P x x P i x j i i l x xν→∞ →∞
= ν = = ν = η ≤ = = + < < ∞

При 0λ→  для будь-якої множини A  станів 
відмови рівномірно по , 0t t >  виконуються на-
ступні граничні співвідношення: 

 
0

0

0

( , ) exp( ( ) );
( , ) exp( ( ) );

( ) ,i

P A t a t
P A t a t

P A d

→ − λ
→ − λ

→ λ

 (6) 

де ( , )P A t – ймовірність того, що в стаціонар-
ному режимі на інтервалі часу 0 0( , )t t t+  систе-
ма жодного разу не попала в стан множини A ; 

0 ( , )P A t  – ймовірність тієї ж події при умові, 
що 0 0; ( ) lim ( ).tt

P A P A
→∞

ν = = ν ∈  

Показник ( )a λ  (6) і ймовірність ( )P A  допу-
скають розклад в степеневі ряди по параметру 
λ  ( 00 const,< λ < λ = де 1

0 1( max )m a −
ν

ν
λ = ): 

 
0 0

0 0

1
0 1

0 1

( ) ...;

( ) ...,

i i

i i

a c c

P A d d

+λ = λ + λ +

= λ + λ +
 (7) 

де коефіцієнти 0c , 0d  і ціле додатне число 0i  
визначаються за наступним алгоритмом. 

Вибираються ланцюги 0 1 1( , ,..., )n nS += ν ν ν ν  
станів компоненти tν  випадкового процесу 

, 0,t tξ ≥  що задовольняють наступним умовам: 
1) 0 1 0, 0n j+ν = ν = ν ≠ для всіх ,1j j n≤ ≤  

при цьому для будь-яких двох станів jν , 1j+ν  

або ймовірність 
1j j

p
+ν ν переходу із стану jν в 

стан 1j+ν  за час 1jν
η  додатна , або хоча б для 

одного i  додатна ймовірність 
1

( )
j j

ip
+ν ν  переходу 

із стану jν в стан 1j+ν  в результаті відмови i-го 
з елементів; 

2) хоча б однин із станів ,1 ,j j nν ≤ ≤  є 
відмовним. 

Для кожних двох послідовних станів 
jν , 1j+ν  визначається функція 

1

1

1 ( )

0, 0,
( , )

1, max 0.
j j

j j

j j j i

i

якщо p

якщо p
+

+

ν ν

+
ν ν

>⎧⎪ρ = ρ ν ν = ⎨ >⎪⎩
 

Якщо для вибраного значення 0i  множина 
ланцюгів S , що задовольняють умовам 1 і 2 і 

умові 0
0

[ ],
n

j
j

i
=

ρ =∑  пуста, то це означає, що 

0( ) ( )ia λ = ο λ і необхідно перевірити, чи вико-
нуються для числа 0 1i +  умови 1 і 2 і умова 

0
0

1.
n

j
j

i
=

ρ = +∑  Показник 0i  в розкладі (7) дорів-

нює мінімальному цілому числу, для якого іс-
нує хоча б один ланцюг станів 

0 1 1( , ,..., , ),n nS += ν ν ν ν  що задовольняє умовам 

1,2 і умові 0
0

.
n

j
j

i
=

= ρ∑  Нехай nV  ( 1,2,...n = ) су-

купність усіх ланцюгів 0 1 1( , ,..., , )n nS += ν ν ν ν  
довжини 2n +  , для яких при визначеному вище 
значенні 0i  виконуються умови 1,2 і умова 

0
0

.
n

j
j

i
=

= ρ∑  

Для кожного ланцюга 0 1 1( , ,..., , )n nS += ν ν ν ν  
покладемо 
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1

( ) , 0... ,
j j

i
j

i
b p j n

+ν ν= =∑  (8) 

де індекс i  пробігає всі номера справних в ста-
ні jν  елементів, в результаті відмови будь-
якого з них система переходить із стану jν  в 
стан 1.j+ν  Тепер покладають для кожного лан-

цюга nS V∈  

 
10

0 0
( ) ( )

j j

j j

jc S b B S
+ν ν

ρ > ρ =

⎛ ⎞⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟= ρ
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠
∏ ∏  (9) 

[множник ( )B S  визначається рівністю (11)]. 
Тоді коефіцієнт 0c  в розкладі (7) параметра 

( )a λ  визначається співвідношенням 
 0 0

1
( ),

nn S V
c c S

≥ ∈

=∑∑  (10) 

В (10) свою чергу, величина ( )B S  виража-
ється як математичне сподівання добутку випа-
дкових величин 

1
, 1,2,... :

j j
j

+ν νη =  

 
1

1
0

( )
j j

j

j
B S M

+ν ν
≥

ρ >

= η∏ , (11) 

сумісний розподіл ймовірностей яких повністю 
визначається видом ланцюга 

0 1 1( , ,..., , )n nS += ν ν ν ν , nS V∈ . Послідовність 
випадкових величин , 1, 1,2,..., 2,i i i l+η = +  яка 
відповідає ланцюгу станів 

(0,1,2,..., , 1, , 1,...,2,1,0),S l l l l= + −  будується за 
рекурентними формулами: 

1,2 1,η = η  , 1 1 1,min( , ), 2... ;i i i i i i i k+ − −η = η ξ η =  

, 1 1 1, , 1,..., 1 ;k j k j k j k j k j j l k+ + + − + + − +η = ξ η = + −  
 2, 3 1 , 1 1, 2min( , ).l l l l l l l+ + + + + +η = η η − η  (12) 
В (12) , 1,..., 1,i i lη = +  взаємонезалежні од-

наково розподілені випадкові величини з 
( ) ( ); , 1,...,i iP x G x i lη ≤ = ξ =  взаємно незалежні 

рівномірно розподілені на відрізку (0,1) 
випадкові величини. Величина 0d  визначається 
із співвідношень (13), (14): 

0 0
1

( ),
n

d d S
≥

=∑  

 
10

0 0
( ) ( )

j j

j j

jd S b p T S
+ν ν

ρ > ρ =

⎛ ⎞⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟=
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠
∏ ∏ , (13) 

 
1 1

0
( ) .

j j s s

j sA
T S M

+ +ν ν ν ν
ν ∈ ρ >

⎧ ⎫⎪ ⎪= η η⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

∑ ∏  (14) 

В нашому випадку множина nV  містить ли-
ше один ланцюг S , при цьому 0 1i l= + :  

0 1 1 2 2 2 2 3( , ,..., , , ,..., , )l l l l lS + + + += ν ν ν ν ν ν ν =  

(0,1,2,..., , 1, , 1,...,2,1,0),l l l l= + −  (15) 

оскільки, по-перше, ланцюг (15) належить 
множині 2 3lV +  і, по-друге, кожному ланцюгу 
S `, що задовольняє одну із умов: а) `j jν = ν  
(для деяких індексів , `j j j≠ ), б) 2j lν ≥ + (хоча 
б для одного індексу j), відповідає значення 

`
2.

j

j
S

l
ν ∈

ρ ≥ +∑  Звідси випливає, що 0 1i l= +  . 

Для ланцюга (15), враховуючи (9), 

1

( ) , 0... ,
j j

i
j j

i
b p a j l

+ν ν= = =∑  

оскільки ймовірність 
1

( )
j j

ip
+ν ν переходу 

1j j+ν → ν в результаті відмови i  -го із 

jm m j− ν = −  справних в стані jν  елементів 
дорівнює 1 для усіх , 1,..., .i i m j= −  

Очевидно також, що 
1

1
j j

p
+ν ν = для всіх 

1,...,2 2.j l l= + +  
Із (8) та (9) випливає 

1,2 2,3 , 1( ) ... l lB S M += η η η =  

, 1

1
1,2 2,3 1, 1... ...

k k

l k
k k k k lM M

+

− +
− += η η η η ξ ξ ξ =  

, 1

1 2
1,2 2,3 1,2 ... .

k k

k l l k
k kM

+

− − − +
−= η η η η  

Аналогічно з (11) випливає 

, 1

2 1
1,2 2,3 1,( ) 2 ... ,

k k

k l l k
k kT S M

+

− − − +
−= η η η η  

де випадкові величини , 1, 1,..., 2,i i i l+η = +  ви-
значаються співвідношеннями (12). 

Створене програмне забезпечення дозволяє 
наближено обчислювати граничні ймовірності 
попадання процесу в множину станів відмови 

( ) lim ( )tt
P A P A

→∞
= ν ∈ , 

де, як уже відмічалось, tν  - стан системи в мо-
мент часу t , A  - множина станів відмови сис-
теми. Правильність роботи програмного забез-
печення була перевірена на окремих випадках, 
для яких існують аналітичні оцінки ймовірності 

( )P A  [3] (наприклад, час відновлення 
елементів, що вийшли з ладу, постійний або 
має рівномірний розподіл в деякому інтервалі). 

В програмному забезпеченні використову-
ються розподіли часу відновлення елементів - 
Ерланга k -го порядку, Вейбулла, гамма-
розподіл, бета-розподіл, але є можливість для 
споживача самому задати потрібний закон роз-
поділу. 
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Н. И. ПОСЛАЙКО (ДИИТ), М. В. КОРОЛЕВИЧ (ДНУ) 

ПРИБЛИЖЕННОЕ ВЫЧИСЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК 
НАДЕЖНОСТИ НЕКОТОРЫХ РЕЗЕРВИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

В работе исследуются две резервированные системы с восстанавливаемыми элементами: с теплым 
скользящим резервом, контролями и профилактикой, и горячим скользящим резервом. Создано 
программное обеспечение для приближенного вычисления некоторых характеристик надежности этих 
систем. 

Ключевые слова: надежность, резерв, восстановление, статистическое моделирование, метод малого 
параметра. 

N. I. POSLAJKO (DIIT), M. W. KOROLEWICH (DNU) 

APPROXIMATE COMPUTING OF RELIABILITY CHARACTERISTICS 
OF SOME RESERVED SYSTEMS 

In work two redundant systems with restored elements are investigated: with a warm sliding reserve, control and 
preventive maintenance, and a hot sliding reserve. The software for the approached calculation of some characteris-
tics of reliability of these systems is created. 

Keywords: reliability, restored system, statistical modeling, small parameter method 
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УДК 633.73 

Н. С. ПРЯДКО (ИТМ НАНУ И ГКАУ, Днепропетровск),  
Т. М. БУЛАНАЯ (ДНУ им. О. Гончара, Днепропетровск) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
АКУСТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА СТРУЙНОГО ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 

Приведены результаты графической интерпретации амплитудно-частотных характеристик акустических 
сигналов процесса струйного измельчения сыпучего материала. Определены критерии управления процес-
сом на основе данных акустического мониторинга работы струйной мельницы. 

Ключевые слова: акустические сигналы, амплитуда, частота, мониторинг, измельчение. 

Постановка проблемы и связь с важными 
научными и практическими заданиями. Пере-
работка крупнозернистых материалов в тонко-
дисперсные порошки составляет одну из часто 
используемых и наиболее сложных технологиче-
ских операций при производстве строительных и 
отделочных материалов, в порошковой металлур-
гии, при производстве катализаторов и адсорбен-
тов, удобрений, противопожарных средств, кера-
мики, металлокерамических изделий, наполните-
лей для пластмасс, резин, лаков и красок, бумаги, 
а так же пищевых продуктов, лекарственных и 
косметических средств. При этом качество полу-
чаемых продуктов зависит от его дисперсности и 
однородности [1]. Необходимость повышения 
дисперсности строительных и других материалов 
приводит к потребности совершенствования су-
ществующего и созданию нового оборудования и 
технологий для тонкого и сверхтонкого измель-
чения. Однако с увеличением помольного тонко-
сти продукта с некоторого момента производи-
тельность начинает резко снижаться при одно-
временном увеличении энергетических затрат [2], 
а начиная с некоторой критической точки дис-
пергирования для данного материала дальнейшее 
измельчение становится практически неосущест-
вимым. Известно, что струйный помол является 
весьма энергоемким технологическим процессом 
в производстве минеральных компонентов, вя-
жущих, порошковнаполнителей. Все это застав-
ляет искать пути управления технологиями по-
мола с целью повышения производительности и 
улучшения качества продукта при снижении 
энергоемкости процесса. 

Анализ последних публикаций и исследо-
ваний. Разработанная методика акустического 
мониторинга струйного измельчения основана 
на явлении акустической эмисии, которая свя-
зана с излучением упругих волн из твердых 
частиц при при нагружении и разрушении [3]. 
Разработаная информационная технология 

струйного измельчения [4] основана на инфор-
мационной системе акустического мониторин-
га, включающей базы данных акустических 
сигналов (АС) процесса измельчения сыпучих 
материалов, данных о соответствующих техно-
логических режимах и свойствах исходных ма-
териалов и получаемых продуктов.  

Проведенные исследования [5-7] показали 
связь технологических показателей измельче-
ния и акустических параметров. Показано, что 
производительность мельницы зависит от на-
полнения струй материалом, поэтому необхо-
димо в ходе мониторинга обеспечивать опти-
мальную загрузку мельницы материалом. 

Установленные закономерности кинетики 
АС зоны помола в их связи с производительно-
стью струйной мельницы позволили предло-
жить использовать их для разработки системы 
управления этим процессом.  

В аспекте снижения энергетических затрат 
система регулирования процесса струйного из-
мельчения должна обеспечить своевременную 
подачу порций загружаемого в струи материала 
в количестве, достаточном для поддержания 
оптимальных параметров акустического излу-
чения зоны помола.  

Цель данной работы – разработка методи-
ки использования данных информационной 
системы акустического мониторинга струйного 
измельчения для управления процессом.  

Исследования результатов акустического 
мониторинга показали зависимость величины 
амплитуды АС от степени загрузки струй из-
мельчаемым материалом, а, следовательно от 
режима измельчения. По значению амплитуд-
но-частотных характеристик АС, записываемых 
в процессе измельчения, можно четко опреде-
лить текущий режим измельчения: загрузка ма-
териала, рабочий режим, недостаточная запол-
ненность мельницы материалом и недопусти-
мый режим – пустая мельница.  
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Для анализа акустических характеристик 
процесса измельчения в ходе мониторинга вы-
бирались сигналы за интервалы 0,1 с в различ-
ных режимах измельчения. Весь спектр частот 
разбивался на N классов по 195частот в каж-
дом, всего 500 классов. На рис. 1 показано из-
менение величины амплитуды и частоты АС 

при измельчении шлака с периодической за-
грузкой мельницы, где рис. 1, а) – исходные 
записи сигналов, рис. 1, б) - характеристики 
разности исходных сигналов и шума пустой 
мельницы, т. е. фактически характеристики 
сигналов измельчаемого материала. . 

 
  а       б 

Рис. 1  Изменение амплитудно-частотных характеристик АС при изменении наполненности  
мельницы материалом. 

При достаточной наполненности мельницы, 
т.е. рабочем режиме измельчения величина ап-
литуды АС разной частоты показаны на рис. 1 
серым цветом (1), при недопустимо малой за-
грузке мельницы амплитуда сигналов показана 
белым цветом (2).  

Как видно из распределения характеристик 
режимы пустой мельницы и рабочего режима 
хорошо отличаются. Например, холостой ход и 
пустая мельница наблюдалась на секундах 4, 9, 
21–25, 48–50, и т. д. Рабочий режим соответст-
вовал записям АС на 10, 15, 40, 46 ..с.  

Для выявления информативных частот АС 
определена амплитуда шума мельницы и вы-
чтена из величины амлитуд сигналов. В этом 
случае (см. рис.1б) более четко выделены сиг-
налы рабочего режима, обладающие большей 
амплитудой. Замечены частоты сигналов, ха-
рактерные для процесса измельчения: это час-
тоты классов 320-360 и 420-440. Эти классы 
соответствуют частотам 68–72 кГц и 83–85 кГц.  

Эти результаты совпадают с ранее прове-
денными исследованиями. На основе обработки 
данных мониторинга (частота регистрации АС 

200 кГц) процесса измельчения с помощью 
нейросетевого подхода [8] были определены 
информативные частоты: 70f ≈  кГц и по-
строена модель на соответствующем диапазоне 
информативных частот (69 кГц f≤ ≤ 72 кГц). 
Обучение нейронов такой модели осуществи-
лось значительно быстрее, и показатели специ-
фичности при ROC-анализе адекватности мо-
дели были выше, что говорит о правильности 
распознания состояния разгрузки мельницы.  

Общая картина распределения амплитудно-
частотных характеристик процесса измельче-
ния шлака с периодической загрузкой материа-
ла представлена на рис. 2, где также виден об-
ласти информативных частот. 

Подробные исследования были проведены 
для одного цикла загрузки мельницы. По ана-
логичной методике были выбраны АС в интер-
валах длительностью ct 1=∆  на протяжении 
одного периода измельчения загруженой пор-
ции кварцевого песка Вольногорского место-
рождения. На рис. 3 показана величина ампли-
туды АС разной частоты в ходе измельчения. 
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Рис. 2. Кинетика амплитудно-частотных характеристик при измельчении шлака  

 

 
Рис. 3. Величина амплитудно-частотных характеристик при разных режимах измельчения: 

10 ≤≤ t , мин – начало загрузки материала; 5,31 ≤≤ t , мин – рабочий режим измельчения; 
 45,3 ≤≤ t , мин – недостаточная загрузка мельницы 

Частота регистрации сигналов составила 
400 кГц, поэтому спектр информативных час-
тот расширился и был определен как  
65 кГц 125f≤ ≤  кГц. В рабочем режиме из-
мельчения ctc 5,31 ≤≤  величина амплитуд АС 
больше, чем на начальном этапе загрузки и, что 
более важно, чем на заключительном этапе из-
мельчения, т. е. при недогруженной мельнице. 
Особенно это характерно для сигналов с часто-
той, попадающей в диапазон информативных.  

Эти результаты согласуются с промышлен-
ными испытаниями на Волгоградском керами-
ческом заводе [9]. При струйном измельчении 
керамического сырья использовался другой 

аппаратный комплекс для регистрации АС, од-
нако в блок регистрации сигналов входил тот 
же широкополосный датчик. Записывались 
внутренние АС с частотой до 125 кГц, инфор-
мативная частота сигналов составила 63 кГц и 
изменение активности АС составила 20-25Дб.  

В данной работе изучалась энергетическая 
характеристика АС. На рис. 4 показано измене-
ние энергии сигналов разной частоты в ходе 
струйного измельчения кварцевого песка.  

Видно, что в процессе измельчения энергия 
сигналов меняется, причем наибольшей энер-
гией обладают сигналы рабочего режима, ре-
жима диспергирования частиц. Это вполне объ-
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яснимо, т.к. диспергирование является завер-
шающим актом разрушения. По современным 
представлениям  диспергирование - это процесс 
разделения деформируемого твердого тела на 
изолированные отдельности в активных локаль-
ных зонах вблизи дефектов структуры по дости-
жении критического (предельного) состояния 
вещества на неустойчивой авторезонансной ста-

дии предразрушения под действием акустических 
волн [10], возникающих при автоколебательном 
движении атомов в этих зонах. В критическом 
состоянии достигается максимальный уровень 
накачки материала энергией, при котором фор-
мируются и растут микротрещины, образуются 
тонкодисперсные фракции.  

 
 

 
Рис.  4. Распределение энергии АС по частотным полосам в ходе измельчения кварцевого песка 

Проведенное изучение данных информаци-
онной системы акустического мониторинга по-
зволило установить диапазон информационных 
частот АС. По поведению, изменению величи-
ны амплитуд сигналов этих частот можно су-
дить о режиме измельчения. На начальном эта-
пе процесса измельчения задаются критические 
величины Акр  амплитуды этих сигналов. Затем 
в ходе мониторинга происходит уменьшение 
исходной величины А амплитуды до контроль-
ной (А ≤Акр). Приближение амплитуды к кон-
трольной величине обозначает переход рабоче-
го режима измельчения к неполной загрузке 
мельницы, а дальнейшее уменьшение величины 
амплитуды до А<< Акр ведет к остановке про-
цеса измельчения. Поэтому при управлении 
процессом измельчения условие А ≈ Акр являет-
ся необходимым условием дозагрузки мельни-
цы для продолжения измельчения материала в 
оптимальном рабочем режиме.  

Выводы и направления дальнейших ис-
следований. Исследование результатов аку-
стического мониторинга процесса струйного 
измельчения позволило определить информа-
тивные частоты сигналов, диапазон которых 
согласуется с проведенными ранее исследова-
ниями. По амплитудам сигналов с информаци-

онными частотами можно судить о режиме из-
мельчения и заполненности мельницы мате-
риалом.  

На основе установленной связи закономер-
ностей изменения технологических параметров 
процесса струйного измельчения и амплитуд-
но-частотных характеристик данных акустиче-
ского мониторинга разрабатывается алгоритм 
управления этим процессом.  
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Н. С. ПРЯДКО, Т. М. БУЛАНА 

ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 
АКУСТИЧНОГО МОНІТОРИНГУ СТРУМИННОГО ПОДРІБНЕННЯ 
ДЛЯ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ 

Приведено результати графічної інтерпретації амплітудно-частотних характеристик акустичних сигналів 
процесу струминного подрібнення сипкого матеріалу. Визначено критерії керування процесом на основі 
даних акустичного моніторингу роботи струминного млина. 

Ключові слова: акустичні сигнали, амплітуда, частота, моніторинг, подрібнення 

 

N. S. PRYADKO, T. M. BULANAYA 

USE OF INFORMATION SYSTEM DATA OF JET CRUSHING 
ACOUSTIC MONITORING FOR THE PROCESS MANAGEMENT 

The graphic interpretation of amplitude and frequency of acoustic signals of loose material jet grind-
ing process are resulted. Criteria of process management is determined on the basis of the acoustic moni-
toring data of jet mill acting. 

Keywords: acoustic signals, amplitude, frequency, monitoring, grinding 
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В. Л. ФЛАКС (ИТГИП НАНУ, Киев) 

СПОСОБ РАНЖИРОВАНИЯ ТОВАРОВ, ПОВЫШАЮЩИЙ  
КОНВЕРСИЮ И ДОХОД С ЗАКАЗА В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ 

В статье рассмотрена проблема сортировки товаров в каталоге интернет-магазина и предложен метод 
их ранжирования.  

Ключевые слова: электронная коммерция, интернет-магазин, конверсия, средний чек, маржа, покупа-
тель, продавец, доход 

Введение 
Задача любого бизнеса, и интернет-

магазина в частности, зарабатывать. Для ин-
тернет-магазина выполнение этой задачи на-
прямую связано с доходом с заказа, который, в 
свою очередь, зависит от выбора покупателем 
конкретного товара. Так как доход от продаж 
товаров даже одного ценового сегмента и схо-
жих покупательских свойств отличается, важно 
уметь продвигать нужные позиции. 

В физических магазинах это решается за 
счет выкладки товара на витрине и работы про-
давца-консультанта. 

В интернет-магазине есть отдельные ме-
ханизмы, применение которых будет рассмот-
рено в данной статье.  

Словарь треминов приведен в конце ста-
тьи. 

Постановка задачи 

В интернет-магазине основными витрина-
ми, где пользователь видит несколько товаров 
и осуществляет выбор являются  
− Главная страница 
− Узловая страница (категория товаров не 

конечного уровня) 
− Каталог (товары конкретной категории) 

Для главной и узловых страниц наиболее 
эффективными считаются методы расстановки 
товаров на основании персонализированных 
рекомендаций или ручного подбора категорий-
ными менеджерами. В тоже время большое ко-
личество страниц каталога делает ресурсоем-
ким и не эффективным ручную расстановку 
товаров. По статистике не более 25% пользова-
телей, переходят на вторую страницу каталога 
и менее 10% изменяют порядок сортировки, 
заданный по умолчанию.  

Следовательно, задача состоит в том, что-
бы на основании динамически собираемых и 
рассчитываемых данных располагать товары в 
каталоге наиболее эффективным образом. Ра-
зобьем эту задачу на подзадачи: 
1. Выбрать нужные свойства товаров 
2. Определить источники и механизмы сбора 
данных 

3. Сформировать методику обработку данных 
4. Предложить алгоритм ранжирования на 
основе этих данных 

Основным KPI, определяющим эффектив-
ность выполнения задачи, будет средний доход 
на одного посетителя, который перед заказом 
просмотрел страницу каталога.  

Область применения 

Следует обозначить область применения 
рассматриваемого решения. Оно применимо в 
первую очередь для интернет-магазинов с 
− большим ассортиментом товаров (магазины 
электроники, книг, дисков) 

− конкурентным и не уникальным товаром дос-
тупным от большого количества поставщиков 

− средней и большой посещаемостью 
(количество уникальных посетителей в тече-
нии недели больше количества товаров, дос-
тупных для заказа) 

− трафиком, в котором первой просмотренной 
страницей карточка товара является меньше, 
чем у 50 % посетителей 

− доля новых посетителей велика (больше 40%) 
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Предлагаемое решение 

Свойства товаров 

В общем виде заработок магазина равен 
произведению конверсии на маржу. Проиллю-
стрируем это примером: 
Товар Маржа Конверсия, % Заработок 

P1 200 3 6 
P2 300 5 15 
P3 400 1 4 

Но конверсию можно посчитать только для 
тех товаров, для которых уже накоплено доста-
точно статистики и которые уже продаются. О 
новинках такой информации нет. Кроме того, 
есть товары, которые надо продать и, соответ-
ственно, показать вверху. 

Таким образом можно выделить три груп-
пы товаров  
− хорошо продается и мы хотим их продать 
больше 

− мы думаем, что будет хорошо продаваться 
− надо распродать 

Поэтому необходимо собирать больше ин-
формации о товарах с целью прогнозирования 
конверсии. 

Для этого выделим следующие свойства 
товаров: 

1. Маржа – потенциальный заработок на 
товаре от продажи.  

Разница между себестоимостью и ценой, 
по которой товар продается. Показывает, 
сколько можно заработать на продажи одной 
единицы товара. Источником данным должна 
служить система, в которой происходит цено-
образование и известна входная цена. Это мо-
жет быть модуль интернет-магазина для обра-
ботки прайс-листов поставщиков или 1С. 

2. Популярность – количество просмотров 
страницы товара за определенный период 

Показывает, насколько популярен товар сре-
ди посетителей и насколько часто они просмат-
ривают информацию о нем. Информация о про-
смотрах может собираться ПО сайта или импор-
тировать с Google Analytics при помощи API 

3. Бестселлер – количество продаж товара 
за определенный период. 

Показывает, насколько часто заказывают 
товар. Рассчитывается на основе статистики 
заказов.  

4. Конверсия – отношение количества зака-
зов товара к количеству просмотров. 

Показывает, какая часть посетителей, уви-
девших товар, решила его заказать. Так как 
большинство пользователей просматривают 
страницу товара перед его заказом, рассчиты-

вается как количество просмотров страницы 
товара за определенный период к количеству 
заказов за тот же период. Таким образом кон-
версия определяет вероятность того, что поль-
зователь, увидевший данный товар, сделает за-
каз. 

5. Новизна – количество дней, прошедшее с 
даты поступления товара в продажу 

Показывает, как долго товар доступен для 
заказа и позволяет определить, является ли он 
новинкой.  

Дата поступления товара в продажу - от-
дельное поле у товаров в базе интернет-
магазина. 

6. Акционность – признак того, участвует 
ли данный товар в акциях. 

Установка данного свойства товара может 
происходить вручную менеджерами магазина 
или автоматически на основании информации о 
том, какие товары участвуют в акциях. Признак 
необходим для того, чтобы учесть вероятное 
увеличение спроса на акционные товары. 

7. Наличие – признак того, товар находится 
на складе магазина. 

Так как часть товаров, представленных в ин-
тернет-магазине, могут отсутствовать на складе, 
данный признак показывает вероятность того, что 
заказ не будет выполнен по причине отсутствия 
товара у поставщика. Кроме того, товары, нахо-
дящие на складе, могут быть доставлены быст-
рее, следовательно снижается вероятность отме-
ны заказ по причине не оправдания ожиданий 
покупателя о сроках доставки.  

Наличие – отдельное поле у товаров в ба-
зе интернет-магазина. 

8. Ожидаемость – количество заявок на 
товар в листе ожидания 

Если в магазине есть модуль "Лист ожида-
ния", то при просмотре товаров, которых нет в 
наличии пользователь может им воспользо-
ваться. В этом случае оставив свой email он по-
лучит уведомление, когда товар появится в 
продаже.  

Ожидаемость товара показывает как много 
пользователей проявят интерес к товару, если 
он станет доступен для продажи.  

8. Привлекательность цены – отличие от 
средней цены на рынке 

Если магазином мониторятся цены конку-
рентов, данный показатель позволяет опреде-
лить привлекательность цены магазина относи-
тельно цен конкурентов. Привлекательная цена 
часто является важным фактором для принятия 
решение о покупке, особенно для не уникаль-
ных товаров.  
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 Веб-сайт Внешняя учетная система Google Analytics 
Маржа √ √  
Популярность √  √ 
Бестселлер √   
Конверсия √  √ 
Новизна √ √  
Акционность √   
Наличие √ √  
Ожидаемость √   
Привлекательность цены √ √  
Сбор и обработка данных  

Каждое из перечисленных свойств собирается в системе, образуя матрицу примерно следую-
щего вида: 

Далее, каждое из свойств пересчитывается 
в относительное значение, вычисляемое по 

формуле min

max min

abs
rel

K KK
K K

−
=

−
, 

где absK  – абсолютный показатель данного 
свойства 

max min,K K  – максимальное и минималь-
ное значения данного свойства среди товаров 
определенной категории 

В результате получаем матрицу относи-
тельных показателей. 
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Алгоритм ранжирования  

На основе собранных данных необходимо 
рассчитать рейтинг товара, на основе которого 
будет происходить ранжирование в каталоге. 
Формирование формулы носит эвристический 
характер. 

В приведенной ранее формуле 

argrating m in conversionP P P= ×  

предлагается прогнозировать конверсию това-
ра. Кроме того, так как процент выполненных 
заказов существенно зависит от доступности 
товара, вынесем признак наличия отдельно: 

arg ( 0.7 0.5 0.3 )rating m in avail conversion act popul noveltyP P P P P P P= × × + × + × + × . 

Товары в каталоге должны быть отсорти-
рованы по вычисленному рейтингу по убыва-
нию. Его значение отражает вероятный зарабо-
ток продавца от продажи. Дальнейшее улучше-
ние метода должна происходить в направление 
подбора коэффициентов и связей между свой-
ствами в зависимости от категории товаров и 
накопленных статистических данных. 
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В. Л. ФЛАКС  

СПОСІБ РАНЖУВАННЯ ТОВАРІВ, ЩО ЗБІЛЬШУЄ КОНВЕРСІЮ  
ТА ДОХІД ІЗ ЗАМОВЛЕННЯ В IНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ 

В статті разглянено проблему сортировки товарів в каталозі інтернет-магазину та запропонован метод їх 
ранжування.  

Ключові слова: електрона комерція, інтернет-магазин, конверсія, середній чек, маржа, покупець, 
продавець, дохід 

 

V. L. FLAKS  

THE WAY OF GOODS RANKING INCREASING CONVERSION RATE 
AND ORDER GROSS MARGIN ON ONLINE STORE 

There is online store goods ranking problem observed and solving method is proposed.  
Keywords: ecommerce, online store, conversion rate, average value, margin, customer, seller, revenue 
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УДК 629.423 

В. С. ВОРОПАЙ (Приазовский государственный технический университет, Мариуполь) 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ВАГОНА-ЦИСТЕРНЫ С ИСТЕКШИМ НАЗНАЧЕННЫМ СРОКОМ 
СЛУЖБЫ В УСЛОВИЯХ ОКОНЧАНИЯ III СТАДИИ ЖИЗНЕННОГО 
ЦИКЛА 

Статья посвящена вопросам сохранения рабочего парка вагонов-цистерн, которые исчерпали назначен-
ный ресурс. Предложен метод, который предполагает обоснованный выбор  между пролонгаци-
ей(продлением срока службы), приобретением новой единицы подвижного состава либо утилизацией ваго-
на-цистерны. 

Ключевые слова: истекший назначенный срок службы, назначенный ресурс, жизненный цикл, опреде-
ленность, принятие решения, детерминированные факторы, критерий эффективности, стратегии выбора, 
функция соответствия 

Постановка проблемы.  Моральный и фи-
зический износ активной части основных фон-
дов железных дорог, который составляет от 70 
%  до 80 % , может привести к негативным тех-
ническим, экономическим  и социально-
экологическим последствиям. Идея оценки ос-
таточного ресурса грузовых вагонов с истек-
шим назначенным сроком службы и целена-
правленное управление этим ресурсом с целью 
продления срока их службы, а также практиче-
ская реализация этой идеи, была начата в конце 
80-х годов прошлого столетия [2]. Подвижной 
состав 60-х, 70-х годов постройки изрядно ис-
черпал себя и не отвечает требованиям вагонов 
«нового поколения», следовательно, позиция 
вагоностроителей может быть определенной – 
отказ от продления сроков службы вагонов и 
строительство новых вагонов. Но, следует от-
метить, что финансирование подобных проек-
тов с учетом государственно-частного партнер-
ства, низкое, а объемы и темпы выбытия ваго-
нов из-за истечения назначенного срока служ-
бы существенно превышают возможности ва-
гоностроительных заводов по возобновлению 
парка вагонов. В случае утилизации вагонов с 
истекшим назначенным  сроком службы про-
мышленные  предприятия неизбежно столкнут-
ся с проблемой дефицита подвижного состава. 
Если подходить к этому вопросу с позиции 
крупных собственников вагонов, то можно за-
метить, что для них сегодня стоит проблема 
возрастающих накладных расходов на содер-
жание и ремонт недоиспользованного вагонно-
го парка, нерентабельности эксплуатации ваго-
нов старых лет постройки с неудовлетвори-
тельными ТЭП (технико-экономическими па-
раметрами) – происходит  закупка новых ваго-
нов, хотя и не в больших объемах, вопрос про-

дления сроков службы этими компаниями не 
снимается. Для небольших компаний-
собственников – однозначно продлевать срок 
службы по причине нехватки денежных 
средств на приобретение новой транспортной 
единицы. 

Анализ последних исследований и публи-
каций. Созданию методического обеспечения 
проектирования и испытания котлов железно-
дорожных цистерн, элементов ударно-тяговых 
устройств, деталей ходовых частей и тормозов 
посвящены работы В. М. Бубнова, В. Н. Котура-
нова, В. А. Камаева, М. Б. Кельриха, А. Н. Са-
воськина, В. Д. Хусидова и др. В этих работах 
рассматриваются конкретные задачи выбора 
параметров отдельных узлов вагона на различ-
ных стадиях проектирования и модернизации. 

Исследованиями, направленными на изучение 
и обоснование ресурса ответственных элементов 
металлоконструкции грузового подвижного со-
става, занимались следующие ученые: А. А. Би-
тюцкий, В. В. Болотин, Г. М. Волохов, Н. Н. Воро-
нин, Г. И. Герасименко, А. Д. Кочнов, Ю. П. Порт-
нов, А. М. Соколов, М. Г. Сыровцев, В. П. Сы-
чев, А. В. Третьяков, С. В. Урушев, В. Н. Цю-
ренко, Ю. М. Черкашин и ряд других исследо-
вателей. В данных работах проведен достаточ-
но полный структурный анализ состояния уни-
версальных грузовых вагонов. На основании 
длительного опыта эксплуатации произведена 
оценка основных повреждений несущих эле-
ментов вагонов. Предложен алгоритм оценки 
ресурса железнодорожного подвижного состава 
и рассмотрены основные этапы его реализации. 
Представлены результаты испытаний после 
ремонта увеличенного объема, которые свиде-
тельствуют о наличие ресурса у вагонов с ис-
текшим назначенным сроком службы.  
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По результатам анализа исследований и 
публикаций был сделан вывод о том, что в об-
ласти вагонов-цистерн, обслуживающих про-
мышленные предприятия, недостаточное вни-
мание уделено научным методам, с помощью 
которых возможным было бы обосновать целе-
сообразность дальнейшего использования ва-
гона-цистерны. 

Цель статьи – предложить метод, основной 
задачей которого будет являться выбор  наи-
лучшего варианта управляющего воздействия 
над вагоном-цистерной, у которого срок служ-
бы истек. 

Изложение основного материала. Для ре-
шения поставленной проблемы на начальном 
этапе было принято утверждение о том, что 
вагон-цистерна за весь жизненный цикл прохо-
дит 4 взаимосвязанных, последовательных ста-
дии. Каждая из таких стадий включает в себя 
характерные для нее этапы. Стадии жизненного 
цикла вагона: I «Разработка и постановка на 
производство», II «Производство», III «Экс-
плуатация», IV «Модернизация или Утилиза-
ция».  

В условиях окончания III-й стадии, вагон-
цистерна в обязательном порядке снимается с 
эксплуатации. Поэтому, наступающую IV ста-
дию необходимо рассматривать как стадию ре-
циклинга (возобновляемого цикла) [1]. 

Рециклинг системы закладывается в период 
зарождения основного жизненного цикла сис-
темы и ее элементов. Именно в этот период в 
конструкции и технологии предусматривается 
способность многофункционального использо-
вания, использования по новому назначению, 
приспособленность к утилизации или уничто-
жению отходов. 

Для принятия обоснованного решения о 
дальнейшей эксплуатации вагона, у которого 
срок службы истек, необходимо оценить стои-
мость жизненного цикла, которая будет вклю-
чать всю стоимость проведенных ремонтов (ТР, 
ДР, КР), затраты на техническое обслуживание 
(ТО-1, 2, 3, 4). Поэтому, назревает проблема 
принятия решения о рациональном поддержа-
нии рабочего парка с учетом выгодного эконо-
мического положения на определенный срок. 

Для собственника грузовой единицы суще-
ствует несколько вариантов: 

а) сделать капитальный ремонт вагона-
цистерны, провести мероприятия технической 
диагностики по выявлению остаточного ресур-
са и продлить срок службы на 5-10 лет; 

б) организовать модернизацию, после кото-
рой срок службы возможным будет продлить 

как минимум на 10 лет; 
в) переоборудовать вагон под перевозку 

другой номенклатуры грузов; 
г) приобрести новый вагон-цистерну, затра-

ты на эксплуатацию которого в ближайшие 10 
лет будут минимальными и срок службы, соот-
ветственно, раза в 3 превысит срок службы 
продлеваемого вагона; 

д) утилизировать вагон-цистерну, получив 
при этом некоторую сумму денежных средств 
от сдачи деталей и сборочных единиц в метал-
лолом. 

В условиях принятия решения несомненно 
существует риск. Применительно к вагонам-
цистернам с истекшим назначенным сроком 
службы будут существовать 2 вида риска: риск 
недоиспользования грузовой единицы, с выте-
кающими из этого финансовыми убытками, и 
риск необоснованных затрат – продление экс-
плуатации повлечет за собой нерентабельность 
использования вагона с учетом КР, КРП и т. д.; 
внеплановыми отцепочными ремонтами. 

Принятие решения предполагает выбор из 
нескольких возможных вариантов [2, 3]. На вы-
бор влияют факторы. В данном случае  факто-
ры выбора являются определенными [1], т. к. 
ЛПР заведомо известны предполагаемые рас-
ходы на эксплуатацию и, соответственно, из-
вестны сроки эксплуатации при выполнении 
того или иного вида ремонта.  

В поставленной задаче детерминированны-
ми факторами FΛ  могут быть iЗ  – затраты на 
эксплуатацию и jТ  – время, или длительность 
эксплуатации. Совокупность определяющих 
факторов можно представить в виде: { };i jF З Т . 

Затраты на эксплуатацию включают: капиталь-
ный ремонт (КР), капитальный ремонт увели-
ченного объема (КРП), деповской ремонт (ДР), 
техническое обслуживание, включающее тех-
ническую диагностику (ТО, ТД); промежуточ-
ные внеплановые ремонты. 

Для начала введем некоторые характеристи-
ки факторов: 

FΛ  – iЗ  (средние зс, высокие зв, низкие зн); 

FΛ  – jТ  (средний tс, длительный tд , малый 
tм). 

Значение характеристик [x, y] было принято 
на основании имеющихся данных о стоимости 
ремонтных работ и услуг по технической диаг-
ностике, а также о периодичности проведения 
деповских и капитальных ремонтов принято в 
соответствие с Положением… [5]. Данные 
представлены в табл. 1. В столбце «длитель-
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ность эксплуатации» подразумеваются вариан-
ты сроков продления эксплуатации по истече-
нии назначенного срока службы грузового ва-
гона. 

Таблица  1  

Значения характеристик x, y факторов FΛ  

Значение характеристик 

Длительность эксплуата-
ции, год (х) 

Затраты на эксплуата-
цию, тыс.грн/год (у) 

Ма-
лый 
срок, 

tм 

Сред-
ний 
срок, 

tс 

Дли-
тельный 
срок, tд 

tд 

Низ-
кие, 
зн 

Сред
ние, 
зс 

Высо
кие, 
зв 

3 
5 
8 

10 
12 
15 

15 
18 
20 
22 
25 
30 

30 
32 
35 
40 

5 
8 

10 
15 
18 
20 

20 
25 
30 
35 
40 

40 
45 
50 
55 
60 

Решение поставленной задачи сводится к 
определению показателя эффективности ( )W u , 
который являлся бы мерой степени соответст-
вия результата выбора требуемому. 

Так как выбор проводится в условиях опре-
деленности, то модель исходов операции Н 
можно представить в виде: 

 :H U Y→ , (1) 

т. е. множеству альтернатив U функционально 
соответствует множество исходов операции Y. 

Тогда выбор показателя эффективности со-
стоит в установлении функции соответствия p: 

 ( ) ( ), ; ,тр трW u p x x y y= ,  (2) 

где каждому значению х соответствует не-
сколько значений y, а х и у – детерминирован-
ные скалярные характеристики исхода G и тре-
буемого результата операции. 

Таким образом, общая постановка задачи 
принятия решения по скалярному показателю 
формально представляется следующим логиче-
ским высказыванием: имеется надлежащая ин-
формация – ΛΘ ; установлен показатель эффек-
тивности – W; и критерий эффективности – 

трW ; имеется множество возможных решений 
– U ; необходимо найти лучшее (рациональное) 
решение *U : 

 ( ), , , , *трW W U UΛΘ . (3) 

Стратегии выбора U  могут иметь множест-
во вариантов: 

[ ]
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6
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Требуемый исход множества стратегий све-
дем к критерию требуемого результата: 

[ ] [ ]20;40 15;45трW y x= ∩ . 

Зададим функцию соответствия: 

 p  (4) 

Решением данной задачи будет являться 
принадлежность соответствующих точек функ-
ции требуемым. График функции соответствия 
представлен на рис. 1. Заштрихованная область 
указывает на требуемый уровень существова-
ния функции для выполнения условия (4). 

 
Рис. 1. Графическое представление функции  

соответствия 

В результате рациональным решением по-
ставленной задачи будет являться стратегия , 
которой соответствует капитальный ремонт с 
продлением срока полезного использования 
(КРП) при условии продления срока эксплуата-
ции как минимум на 15 лет. 

, 

u1, 

u2, 

, 
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Выводы 
1. Впервые предложена модель выбора 

рационального решения относительно вагона-
цистерны с истекшим назначенным сроком 
службы в условиях определенности (1). 

2. Определен критерий эффективности. 
3. Предложена функция соответствия и 

требуемый уровень существования функции, 
который позволяет принять рациональное ре-
шение. 
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В. С. ВОРОПАЙ  

РОЗРОБКА МЕТОДУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ СТОСОВНО  
ВАГОНА-ЦИСТЕРНИ ЗІ ВИЧЕРПАНИМ ПРИЗНАЧЕНИМ  
ТЕРМІНОМ СЛУЖБИ В УМОВАХ ЗАКІНЧЕННЯ III СТАДІЇ  
ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ 

Стаття присвячена питанням збереження робочого парку вагонів-цистерн, які вичерпали призначений 
ресурс. Запропонований метод, який припускає обґрунтований вибір між пролонгацією(продовженням тер-
міну служби), придбанням нової одиниці рухомого складу або утилізацією вагону-цистерни. 

Ключові слова: збіглий призначений термін служіння, призначений ресурс, життєвий цикл, визначенiсть, 
прийняття рішення, детерміновані фактори, критерій ефективності, стратегії  вибору, функція відповідності 

 

V. S. VOROPAJ 

DEVELOPMENT OF THE METHOD GOING TO THE DECISION-
MAKING IN RELATION TO CARRIAGE-CISTERN WITH THE PAST 
APPOINTED TENTURE OF EMPLOYMENT IN THE CONDITIONS  
OF COMPLETION OF THE THIRD STAGE OF LIFE CYCLE 

The article is sanctified to the questions of maintenance of a worker  park of carriages-cisterns which have set-
tled the appointed resource . The method  which supposes well-founded choice between prolongation(by the exten-
sion of time of service), by acquisition of new unit of rolling stock or utilization of carriage-cistern is offered. 

Keywords: the past appointed tenure of employment, the appointed resource , life cycle, a, definiteness, a deci-
sion-making ,а determined factors, а , criterion of efficiency, strategies of choice, а function of accordance 
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В. В. МЯМЛИН, С. В. МЯМЛИН, Р. Р. АЗИМОВ, А. М. МИХАЛЬЧУК (ДИИТ) 

КОМПОНОВКА ПОЗИЦИЙ ГИБКОГО ВАГОНОРЕМОНТНОГО 
ПОТОКА И СПОСОБ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ВАГОНОВ МЕЖДУ НИМИ 
ПРИ ПОМОЩИ ТРАНСПОРТНОГО АГРЕГАТА 

Обозначены основные причины, оказывающие сильное негативное влияние на функционирование тра-
диционных поточных линий для ремонта вагонов. Представлена компоновка вагоноремонтного участка, ис-
пользующего асинхронный гибкий поток ремонта вагонов. Рассмотрены конструктивные особенности раз-
личных транспортных устройств для перемещения подвижного состава между параллельными путями. Опи-
сан способ перемещения изделий между позициями гибкого вагоноремонтного потока. Показаны принцип 
работы и особенности конструкции предлагаемого транспортного агрегата.  

Ключевые слова: ремонт вагонов, гибкий поток, перемещение вагонов 

В настоящее время существуют два очень 
важных фактора, негативно влияющих на эф-
фективную организацию традиционного по-
точного метода ремонта вагонов. Это трудоём-
кость ремонта вагонов, имеющая широкий диа-
пазон значений и носящая вероятностный ха-
рактер, а также трудность в надёжном 
перемещении вагонов между позициями поточ-
ной линии. Первый фактор влияет на соблюде-
ние регламентированного такта, а второй – во-
обще ставит под сомнение реализацию самого 
поточного метода ремонта крупногабаритных 
изделий, из-за сложностей с их перемещением 
между позициями. 

Вагоны, поступающие в ремонт, отличаются 
большим диапазоном объёмов ремонтных ра-
бот. Так, исследования, проведенные в ваго-
носборочном участке при деповском ремонте 
полувагонов, показали, что трудоёмкости газо-
резательных работ на вагонах отличаются в 
34,5 раза, электросварочных – в 6,4 раза, сле-
сарных - в 4,1 [1]. Имеются и другие веские 
причины, влияющие на продолжительность 
простоя вагонов в ремонте [2]. Естественно, что 
при таких неопределённых условиях классиче-
ские поточные линии с регламентированным 
тактом будут работать не в полную силу.  

Следующей важной проблемой, требующей 
решения при организации ремонта вагонов на 
потоке, но на которую мало кто вообще обра-
щает внимание, является перемещение вагонов 
между ремонтными позициями. Это связано с 
тем, что вагоны являются крупногабаритными 
изделиями, имеющими довольно большую мас-
су, и поэтому их перемещение вызывает опре-
делённые трудности. Как правило, при органи-
зации традиционных поточных линий для пе-
ремещения вагонов по рельсовому пути ис-
пользуются грузоведущие конвейеры, которые 

перемещают отдельные объекты по направ-
ляющим рельсам либо на собственном ходу, 
либо на технологических тележках [3]. Обычно, 
грузоведущий конвейер состоит из следующих 
частей: приводного устройства, натяжного уст-
ройства, цепи, звёздочек, тягового элемента, 
ходовых катков с кулаками для толкания. Как 
правило, все грузоведущие конвейеры находят-
ся непосредственно в зоне ремонта и, к тому же 
расположены внизу (в полу цеха) и таким обра-
зом подвержены попаданию в механизм раз-
личных посторонних предметов, имеющихся в 
изобилии при производстве ремонтных работ, 
что зачастую является причиной выхода кон-
вейеров из строя. Причём они так часто выхо-
дят из строя, что их ремонтом просто прекра-
щают заниматься. Обследование целого ряда 
существующих вагонных депо показало, что ни 
в одном из них грузоведущие конвейеры не 
функционируют. Перемещением вагонов зани-
маются либо локомотивы (тяговые агрегаты), 
либо мостовые краны. Последние просто тащат 
вагоны по рельсам, что является грубым нару-
шения техники безопасности. Локомотив же 
используется только в начале или в конце сме-
ны, когда надо подать в цех вагоны для ремон-
та или когда их надо убрать уже после оконча-
ния ремонтных работ. Таким образом, из-за от-
сутствия в депо реальной возможности пере-
мещать вагоны в процессе ремонта, как 
правило, используется стационарный метод. 
Для внедрения же высокопроизводительных 
индустриальных методов ремонта вагонов обя-
зательным условием является возможность их 
перестановки между специализированными по-
зициями, предназначенными для выполнения 
строго определённых комплексов работ, и ос-
нащённых специальным технологическим обо-
рудованием.  
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Учитывая выше сказанное, можно сделать 
вывод, что для перемещения вагонов между по-
зициями ремонтного участка целесообразнее 
использовать тяговые устройства, механизмы 
которых не находятся непосредственно в зоне 
ремонта. Для гибких потоков этому требова-
нию в полной мере удовлетворяют трансбор-
дерные тележки, которые самостоятельно осу-
ществляют погрузку на себя и выгрузку ваго-
нов.  

Если на первых этапах внедрения поточных 
методов ремонта вагонов создавалась опреде-
лённая ремонтная структура со своими наперёд 
заданными параметрами, а под неё уже стара-
лись «подогнать» внешнюю среду (объекты 
ремонта), то сейчас, как показал опыт, надо де-
лать всё наоборот – внешнюю среду оставить в 
том виде, в каком она есть, а под неё «подго-
нять» ремонтную структуру. Иными словами, 
не объекты ремонта должны подстраиваться 
под ремонтную структуру, а наоборот - ре-
монтная структура должна иметь возможность 
адаптироваться к каждому отдельному объекту 
ремонта. 

 Таким образом, для нейтрализации первой 
негативной причины требуется внедрение но-
вых адаптивных вагоноремонтных систем, а 
это, в свою очередь, требует использования но-
вых оригинальных планировок. Для возможно-
сти индивидуального и надёжного перемеще-
ния каждого вагона между позициями ремонт-
ного потока, не мешая при этом остальным ва-
гонам, находящимся на потоке, также нужны 
оригинальные планировки вагоноремонтного 
участка, в корне отличающиеся от традицион-
ных планировок существующих вагонных депо, 
предусматривающих довольно непрактичную 
систему перемещения вагонов. 

Для «сглаживания» возможного разнообра-
зия среды, которую ремонтируют (вагоны), 
должно быть противопоставлено и разнообра-
зие среды, которая ремонтирует. Таким реше-
нием может стать мультифазный поликаналь-
ный многопредметный асинхронный гибкий 
поток [4]. Асинхронный гибкий поток может 
быть представлен в виде отдельных технологи-
ческих позиций, специализированных на вы-
полнении конкретных ремонтных работ, между 
которыми имеется многовариантная транс-
портная связь. Каждая позиция в свою очередь 
может включать в себя определённое количест-
во модулей. Под «модулем» понимается ре-
монтное место, оснащённое технологическим 
оборудованием, укомплектованное определён-
ным количеством исполнителей и предназна-

ченное для размещения только одного вагона. 
Все модули одной позиции идентичны между 
собой и, следовательно, взаимозаменяемы. Чем 
больше времени вагон находится на позиции, 
тем и большее количество модулей должно 
быть на этой позиции. Такой поток за счёт ис-
пользования специальных архитектурно-
транспортно-технологических решений позво-
ляет перемещать вагоны с любого ремонтного 
модуля j-ой позиции на любой освободившийся 
ремонтный модуль (j+1)-ой позиции. Структура 
такого потока хорошо адаптирована к особен-
ностям ремонтного производства, и поэтому 
широкий разброс трудоёмкостей ремонтных 
работ на вагонах, не играет для него сущест-
венной роли. При этом никакой жёсткий такт 
не требуется, вагоны перемещаются индивиду-
ально, в зависимости от окончания выполнения 
ремонтных работ на позициях. Каждый вагон 
будет находиться в ремонте ровно столько вре-
мени, сколько того потребует его техническое 
состояние [5-7]. Транспортные устройства рас-
положены таким образом, что позволяют бес-
препятственно осуществлять индивидуальное 
перемещение всех вагонов, соблюдая при этом 
технику безопасности и не мешая работе тех-
нологического оборудования, расположенного 
на других позициях, а также производственно-
му персоналу. 

К преимуществам асинхронного гибкого по-
тока относится то, что продолжительность пре-
бывания каждого вагона в ремонте, зависит 
только от его технического состояния и не за-
висит от простоя остальных вагонов, как это 
имеет место при организации традиционных 
поточных линий. Покинуть позицию вагон мо-
жет только в том случае, если весь комплекс 
работ, регламентированный для данной пози-
ции, полностью выполнен. Учитывая то, что 
трудоёмкости ремонта вагонов даже одного и 
того же типа очень сильно отличаются друг от 
друга, то, естественно, что и простои их будут 
разными.  В связи с тем, что время пребывания 
вагонов на позициях гибкого потока не являет-
ся строго детерминированным, как в случае с 
жёсткими потоками, когда работа конвейера 
привязана к величине строго заданного такта, 
то появляется возможность в едином потоке 
ремонтировать вагоны разных типов и даже 
производить разные виды ремонтов. 

Таким образом, асинхронный гибкий поток 
ремонта вагонов включает в себя ремонтных 
позиции, состоящие из ремонтных модулей. 
Каждый модуль предназначен для постановки 
только одного вагона. Все модули одной пози-
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ции идентичны между собой. Количество пози-
ций на потоке должно в первую очередь опре-
деляться наличием специального технологиче-
ского оборудования. 

Один из возможных вариантов компоновки 
позиций вагоноремонтного участка, исполь-
зующего асинхронный гибкий поток, представ-
лен на рис. 1. 
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Рис. 1. Схематичная компоновка позиций вагоноремонтного участка, использующего асинхронный  

гибкий поток ремонта вагонов: I–VI – позиции вагоноремонтного участка (пунктиром показаны условные границы 
ремонтных позиций); 1 – транспортный агрегат (ТА); 2 – траншея для перемещения ТА; 3 – технологическая ниша  
для отстоя, технического обслуживания и ремонта ТА; 4 – участок для ремонта ТА; 5 – проезд для напольного  

электротранспорта 

Главный вагоноремонтный участок ком-
пактно размещается в трёх параллельных 
строительных пролётах. Два пролёта – ремонт-
ные и один - транспортный. Перестановка ва-
гонов между позициями осуществляется при 
помощи транспортного агрегата. Места для по-
становки вагонов (модули) расположены не 
вдоль пролётов здания, а – поперёк. Ремонтные 
пролёты расположены по обе стороны от 
транспортного пролёта. Такое расположение 
связано, прежде всего, с тем, чтобы трансбор-
дер мог бы одновременно обслуживать ремонт-
ные позиции, находящиеся по обе стороны от 
него.  

В политехническом словаре [8] термин «аг-
регат» трактуется как «механическое соедине-
ние нескольких машин, работающих в ком-
плексе». Учитывая, что предлагаемое транс-
портное устройство как раз и состоит из не-

скольких механизмов, решено было назвать его 
«транспортным агрегатом» (ТА). 

Транспортное устройство является главным 
рабочим органом гибкого вагоноремонтного 
потока. От его надёжной работы зависит про-
пускная способность потока в целом.  

ТА размещается в специальной технологи-
ческой траншее таким образом, чтобы уровень 
головок рельсов, расположенных на трансбор-
дерной тележке, совпадал с уровнем головок 
рельсов, находящихся в ремонтных пролётах. 
По обоим концам траншеи предусмотрены тех-
нические ниши («карманы»), в которых ТА мо-
гут находиться во время технического обслу-
живания, ремонта или просто отстоя. Ниши 
расположены на таком расстоянии от рабочей 
зоны траншеи, чтобы позволять смежному ТА 
беспрепятственно обслуживать примыкающие 
к данной нише ремонтные модули. На случай 
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возникновения аварийной ситуации транспорт-
ный пролёт оборудован мостовым краном гру-
зоподъёмностью 20 т (на схеме не показан). 
Продолжительность перестановки вагона с од-
ной позиции на другую составляет от 8 до 10 
мин. По краям транспортного пролёта преду-
смотрены проезды для внутреннего электро-
транспорта, расположенные на уровне пола ре-
монтных пролётов. 

В случае выхода ТА из строя, работа всего 
потока может быть приостановлена. Поэтому в 
целях обеспечения непрерывной и надёжной 
работы  потока должно быть предусмотрено 
два ТА: один – рабочий, другой – резервный. В 
«пиковые» ситуации возможна работа двух ТА 
одновременно. При одновременной работе двух 
ТА, каждый из них должен обслуживать только 
свою зону. 

Движение вагонов при перемещении осуще-
ствляется по П-образной схеме (если вагон пе-
реставляется на позицию, расположенную в 
том же ремонтном пролёте) и по Z - образной 
или прямолинейной схемам (если вагон пере-
ставляется на позицию, расположенную в 
смежном ремонтном пролёте).  

Перемещение вагонов осуществляется через 
отдельный транспортный пролёт (коридор). 
Это вызвано, прежде всего, необходимостью 
использования для этих целей современных 
мощных механизмов, которым для осуществ-
ления транспортных операций необходим оп-
ределённый простор, и снижением риска трав-
матизма на ремонтных позициях. Использова-
ние отдельного транспортного пролёта для пе-
ремещения вагонов между ремонтными 
позициями позволяет не только обезопасить 
работу исполнителей в ремонтных пролётах, но 
также и не отвлекать их от работы при совер-
шении межпозиционных перемещений на со-
седних модулях. Кроме того, такое перемеще-
ние вагонов не будет затруднять работу транс-
портных и грузоподъёмных средств, непосред-
ственно обслуживающих ремонтные позиции. 
Данная архитектурно-транспортно-технологи-
ческая компоновка со специализацией ремонт-
ных позиций будет просто вынуждать предпри-
ятия использовать только поточный метод ре-
монта, так как при стационарном методе вагон 
не пройдёт полный ремонтный цикл.  

Исходя из того, что стандартная длина  
4-осного вагона по осям сцепления автосцепок 
составляет 13,92 м, то длина самого транспорт-
ного агрегата, учитывая его конструктивные 
особенности, будет составлять около 21 м, что 
даст возможность использовать в качестве зоны 

для его перемещения строительный пролёт ши-
риной 24 м. Для ремонтных участков ширина 
пролётов должна быть также 24 м, что позволит 
организовать продольный проезд для наполь-
ного транспорта. Расстояние между осями пу-
тей соседних ремонтных модулей должно быть 
9 м. 

Если в общем случае под «процессом» бу-
дем понимать изменение состояния системы во 
времени, то при функционировании гибких ва-
гоноремонтных потоков возникает огромное 
количество различных состояний. Каждое но-
вое состояние возникает в тот момент, когда в 
любом из модулей либо начинается ремонт ва-
гона, либо заканчивается, либо вагон покидает 
модуль.   

Таким образом, каждый модуль может на-
ходиться в одном из трёх возможных состоя-
ний: 1. Модуль свободен (в нём нет вагона); 2. 
Модуль занят и функционирует (в нём нахо-
дится вагон, на котором выполняются ремонт-
ные работы); 3. Модуль занят, но не функцио-
нирует (работы на вагоне уже закончены, но 
модуль он ещё не покинул).  

Общее количество возможных состояний, в 
которых может находиться система, определя-
ется по формуле Ψ =Z Θ , где Z – количество 
возможных состояний, в которых может нахо-
диться ремонтный модуль, Z = 3; Θ – количест-
во ремонтных модулей. 

Так, на примере планировки вагоноремонт-
ного участка, представленной на рис. 1, при ко-
личестве модулей равном 18, количество воз-
можных состояний системы составит Ψ = 318 = 
387420489. 

Общее количество возможных маршрутов 
движения S ремонтируемого вагона через ре-
монтные модули такого потока определяется по 

следующей формуле: ∏
=

=
m

j
jnS

1

, где jn - коли-

чество ремонтных модулей на j-ой позиции; m - 
количество ремонтных позиций. 

Для структуры потока, изображённого на 
рис.1, количество возможных вариантов мар-
шрута движения вагонов составит S= 
2·3·3·3·3·4=648. Таким образом, для среднего 
по мощности гибкого вагоноремонтного потока 
количество вариантов маршрута движения ва-
гонов S может достигать нескольких сотен. Для 
более крупных потоков количество вариантов 
движения может достигать нескольких тысяч. 
Это говорит о многовариантности обслужива-
ния, т. е. о высокой степени адаптации таких 
потоков к каждому отдельному вагону. Жёст-
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кий же поток предполагает только один-
единственный вариант движения.  

Такая организация вагоноремонтного пото-
ка позволяет осуществить переход от одно-
предметной специализации предприятия (толь-
ко один тип вагона) - к многопредметной (не-
сколько типов вагонов и даже несколько видов 
ремонта: деповской, капитальный). 

Связь с внешней средой, т. е. подача вагонов 
на первую позицию гибкого вагоноремонтного 
потока, и выдача их с последней позиции, осу-
ществляются уже другими тяговыми устройст-
вами, без помощи ТА. Поэтому количество пе-
ремещений одного вагона между позициями 
гибкого потока при непосредственном участии 
ТА будет на единицу меньше, чем само количе-
ство ремонтных позиций. Общее количество 
перемещений вагонов в течение года зависит от 
числа ремонтных позиций и от программы ре-
монта. Так, например, при количестве ремонт-
ных позиций равном шести (рис. 1), число пе-
ремещений для одного вагона будет равно на 
единицу меньше, т. е. пяти. При мощности 
предприятия равной, например, 6000 вагонов в 
год, общее число перемещений составит 5 х 
6000 = 30000. 

Вместе с тем асинхронные гибкие потоки 
ремонта вагонов особо нуждаются в очень на-
дёжной и эффективной системе транспорти-
ровки изделий между ремонтными позициями. 

В настоящее время на различных предпри-
ятиях по ремонту подвижного состава уже ис-
пользуются разные типы трасбордерных теле-
жек. Как правило, все трансбордерные тележки 
задействованы в «вилкообразных» схемах, т.е. с 
одной стороны трансбордера находится один 
путь для приёма подвижного состава, а с дру-
гой стороны - много параллельных путей, на 
любой из которых может быть подан подвиж-
ной состав.  

Кроме того, предложено много разных кон-
структивных решений транспортных устройств 
для перемещения подвижного состава между 
параллельными путями [9-19]. 

Исследованиями в области организации по-
точных линий с гибким маневрированием на 
базе действующих вагонных депо активно за-
нимаются специалисты Московского государ-
ственного университета путей сообщения [9-
13]. Ими разработаны различные варианты 
транспортно-технологических схем ремонта. 
Основная идея заключается в том, что ремонт 
вагонов организован по циклам, имеющим раз-
ную продолжительность. Если для вагона с 
нормальным износом достаточно короткого 

технологического цикла (меньшее число ре-
монтных позиций), то для вагона с повышен-
ным объёмом необходим более длительный 
цикл (большее число ремонтных позиций). 

Использование транспортных устройств по-
зволяет придать некоторую гибкость поточной 
линии. Хотя сам термин «гибкое маневрирова-
ние» является не совсем корректным, так как 
«маневрирование» уже само по себе предпола-
гает определённую «гибкость».  

К недостаткам такой организации потока 
следует отнести то, что структура поточной ли-
нии в принципе остаётся жёсткой, и на выходе, 
вагоны, проходящие разные ремонтные циклы, 
будут мешать друг другу. И потом, какая веро-
ятность того, что ежедневно в ремонт будут по-
ступать вагоны, нуждающиеся в разных цик-
лах, а не в одном и том же. Кроме того, данная 
организация является сильно упрощённой и не 
учитывает многие «тонкости» ремонтного про-
изводства, которые имеют место на практике. 
Такие схемы возможны в том случае, если ра-
боты на позициях выполняются вручную. При 
наличии же специального ремонтного техноло-
гического оборудования (передвижные пра-
вильные установки, стационарные кантователи, 
передвижные подъёмные площадки т.п.) такая 
схема организации ремонта будет вызывать оп-
ределённые трудности. Да и сама градация ре-
монта: «с нормальным объёмом ремонтных ра-
бот» и «с повреждённым кузовом» носит весь-
ма условный характер. Между этими двумя по-
люсами имеется целый спектр промежуточных 
значений трудоёмкости. 

Авторы [13] предлагают подъёмно-
транспортный механизм для перемещения ва-
гонов между позициями размещать непосред-
ственно в зоне ремонта. Механизм опирается на 
подкрановые пути, расположенные вдоль всего 
пролета здания. Подъёмка вагонов осуществля-
ется при помощи специальных захватов. Такой 
принцип перемещения вагонов хотя и позволя-
ет внедрить элементы гибкого потока на суще-
ствующих предприятиях, однако, на наш 
взгляд, в данном случае решение одних вопро-
сов создаст целый ряд дополнительных про-
блем.  

В работе [14] описан трансбордер, состоя-
щий из несущей рамы мостового типа, которая 
смонтирована на приводных тележках, вся кон-
струкция располагается в траншее, для про-
дольного перемещения вагонов используется 
тросовая лебедка. 

В работе [15] представлен трансбордер, ко-
торый состоит из двух порталов, смонтирован-
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ных на приводных тележках, и опорной части, 
которая связана с порталами, причём опорная 
часть выполнена в виде отдельных несущих 
элементов, которые включают в себя подъём-
ники с опорными площадками. Колея транс-
бордера и подъездные пути находятся на одном 
уровне. Перемещение транспортного средства 
осуществляется в поднятом положении.  

Трансбордер, описанный в работе [16], со-
стоит из несущей металлоконструкции, на 
нижнем поясе которой находится рельсовый 
путь для вагонов, ходовых тележек с индивиду-
альным приводом (4 шт.), тросовых лебёдок, 
поворотных консолей с реверсивными розетка-
ми, двух диагонально расположенных кабин 
управления, троллейной системы подвода элек-
тропитания. Сам трансбордер располагается в 
траншее. Уровень головок рельсов, располо-
женных на трансбордере, совпадает с уровнем 
головок рельсов подъездных путей. 

Авторами работы [17] предложено следую-
щее транспортное устройство: приводные те-
лежки (12 шт.) расположены по обе стороны 
трансбордера и соединены между собой про-
дольными балками, на тележках смонтированы 
опоры и подъёмники, между которыми разме-
щены распорные элементы. Колея движения 
трансбордера и подъездные пути находятся на 
одном уровне. Транспортное средство подни-
мается при помощи подъёмников и в таком по-
ложении перемещается на параллельный путь.  

Трансбордер [18] имеет четыре приводные 
тележки, подъездные пути и пути по которым 
движется трансбордер находятся на одном 
уровне, имеются опорные площадки, которые 
опираются на шпалы безрельсового пути, на 
приводных тележках с обеих опорных площа-
док установлены подъёмники, соединённые с 
опорными площадками, расстояние между 
опорными площадками соответствует базе пе-
ремещаемого рельсового транспортного 
cредства. В случае необходимости через транс-
бордерную тележку можно переместить и ма-
невровое транспортное средство. 

Трансбордер [19] включает в себя следую-
щие основные узлы: горизонтальную платфор-
му, выполненную в виде отдельных секций 
рамной конструкции, на которой расположен 
участок рельсовой колеи, ходовые тележки (5 
штук), тяговое устройство, аппарели для воз-
можности въезда-выезда транспортного средст-
ва, устройства для фиксации транспортных 
средств. Уровень головок рельсов, располо-
женных на платформе, выше уровня головок 
рельсов подъездных путей.  

Все эти трансбордеры имеют конструктив-
ные отличия, которые затрагивают в основном 
наличие или отсутствие траншеи для переме-
щения трансбордера, конструктивные особен-
ности горизонтальной рамы, конструктивные 
особенности боковых стен, конструктивные 
особенности и количество ходовых тележек, 
различные системы подвода электропитания, 
дизайн и т.п. Но они не рассматривают различ-
ные способы продольного перемещения ваго-
нов – на всех трансбордерах задействованы 
обычные тросовые лебёдки и всё. Таким обра-
зом, существующие трансбордеры предназна-
чены для движения только в поперечном на-
правлении, в продольном направлении они пе-
ремещаться не могут, а подача вагонов в этом 
направлении осуществляется при помощи, на-
ходящейся на ней тросовой лебёдки. Для под-
соединения же троса к вагону необходимо лич-
ное участие человека.  

Описанные конструкции трансбордерных 
тележек могут быть в принципе использованы 
и для перемещения вагонов между позициями 
гибкого потока. Однако эти тележки являются 
низкопроизводительными, так как требуют за-
трат времени на выполнение стропальных ра-
бот для захвата вагонов, что удлиняет период 
цикла. Вместе с тем, для более эффективного 
функционирования гибких потоков нужно 
транспортное устройство, которое позволило 
бы минимизировать участие человека в опера-
циях подачи вагонов на трасбордерную тележ-
ку и снятию их с неё.  

В отличие от тягового подвижного состава, 
который может въезжать на трансбордер само-
стоятельно, для перемещения вагонов в про-
дольном направлении должны быть использо-
ваны различные принудительные устройства. 
Поэтому для успешного функционирования 
гибкого вагоноремонтного потока необходимо 
устройство, которое бы без участия человека, 
наравне с поперечным перемещением вагонов 
могло бы осуществлять и продольное переме-
щение. Причём не просто перемещать вагоны в 
продольном направлении, а выставлять их на 
определённое расстояние в ремонтные модули, 
а также забирать их оттуда.  

Предлагаемый авторами ТА предназначен 
для перемещения вагонов между позициями 
гибкого ремонтного потока, расположенными 
по обе стороны от транспортного пролёта. К 
специфике работы ТА относится то, что он 
должен не просто «столкнуть» с себя вагон, а 
выставить его без посторонней помощи в ре-
монтный модуль, расположенный не только на 
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расстоянии 4-5 м от края траншеи, в которой 
перемещается ТА, но, и в другом строительном 
пролёте. 

ТА состоит из трансбордерной тележки, 
предназначенной для перемещения вагонов в 
поперечном направлении (между параллельно 
расположенными модулями), и телескопиче-
ского транспортного портала, предназначенно-
го для перемещения вагонов в продольном на-
правлении (между трансбордерной тележкой и 
ремонтным модулем). Для захвата вагона ис-
пользуется специальное захватное устройство, 
которое расположено в самоходном внутрен-
нем портале. Захватное устройство смонтиро-
вано на раме, которая может перемещаться по 
вертикальным направляющим. 

Авторами предложен ТА, позволяющий 
осуществлять перемещение вагонов самостоя-
тельно, без привлечение каких бы то ни было 
устройств из вне. К достоинствам ТА относится 
то, что перестановку вагонов он может осуще-
ствлять по обе стороны транспортного пролёта, 
в том числе перемещать вагоны между проти-
воположными модулями в продольном направ-
лении без какого-то ни было вмешательства че-
ловека.  

На рис. 2 упрощённо показана конструкция 
транспортного агрегата для перемещения ваго-
нов между позициями гибкого асинхронного 
потока. 

 
Рис. 2. Конструкция транспортного агрегата для перемещения вагонов между позициями гибкого  

асинхронного потока: 1 – телескопический портал; 2 – приводные тележки; 3 – горизонтальная платформа;  
4 – участок рельсовой колеи; 5 – гидромеханический захват; 6 – захватное устройство;  

7 – передвижной внутренний портал

Важной характеристикой ТА должна яв-
ляться возможность быстрого осуществления 
перемещения вагонов между позициями. 

Весь процесс перестановки вагонов между 
ремонтными позициями можно условно раз-
бить на несколько этапов: 

первый этап состоит в перемещение ТА в 
поперечном направлении к тому месту транс-
портного пролёта, напротив которого находит-
ся ремонтный модуль, из которого необходимо 
забрать, отремонтированный в этом модуле ва-
гон; 

второй этап заключается в перемещении те-
лескопического портала в продольном направ-

лении к вагону, находящемуся в ремонтном 
модуле в зоне ремонтного пролёта, и стыковка 
с ним; 

во время третьего этапа телескопический 
портал уже совместно с «захваченным» ваго-
ном перемещается в продольном направлении 
назад, на трансбордерную тележку; 

четвёртый этап состоит в перемещении ТА в 
поперечном направлении к тому месту транс-
портного пролёта, напротив которого находит-
ся следующий ремонтный модуль, в который 
необходимо поставить вагон; 

на пятом этапе при помощи телескопиче-
ского портала вагон подаётся в продольном на-
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правлении в ремонтный модуль, находящийся в 
ремонтном пролёте; 

шестой этап является завершающим этапом 
цикла. Во время этого этапа телескопический 
портал уже без вагона возвращается назад, на 
трансбордерную тележку. 

После этого ТА находится в ожидании пере-
становки следующего вагона. Как только по-
ступит информация о том, что из какого-то мо-
дуля необходимо забрать очередной вагон, 
цикл повторяется. 

Любое перемещение ТА в продольном на-
правлении сопровождается предупреждающи-
ми звуковыми и световыми сигналами. 

ТА может работать как в ручном режиме, 
так и в автоматическом. Для удобства работы в 
ручном режиме ТА оборудован двумя кабина-
ми оператора, по одной с каждой боковой сто-
роны (на рис. не показаны). 

На данный транспортный агрегат коллекти-
вом авторов подана заявка на декларационный 
патент на полезную модель. 

Вместо ТА для перемещения вагонов можно 
использовать тандем в виде обычной трансбор-
дерной тележки и тягача на комбинированном 
ходу. Трансбордерная тележка будет осуществ-
лять транспортировку вагонов в поперечном 
направлении, а тягач – в продольном.  

Дальнейшие исследования в области ор-
ганизации вагоноремонтных потоков должны 
идти по пути создания надёжных транспортных 
устройств для перемещения вагонов, а также 
поиску оригинальных компоновочных решений 
зданий депо, позволяющих осуществлять в 
рамках единого потока различные виды ремон-
тов для разных типов подвижного состава.  
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В. В. МЯМЛІН, С. В. МЯМЛІН, Р. Р. АЗІМОВ, О. М. МИХАЛЬЧУК 

КОМПОНОВКА ПОЗИЦІЙ ГНУЧКОГО ВАГОНОРЕМОНТНОГО  
ПОТОКУ ТА СПОСІБ ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАГОНІВ МІЖ НИМИ  
ЗА ДОПОМОГОЮ ТРАНСПОРТНОГО АГРЕГАТА 

Позначено основні причини, що дуже негативно впливають на функціонування традиційних потокових 
ліній для ремонту вагонів. Представлено компоновку вагоноремонтної дільниці, яка використовує асинх-
ронний гнучкий потік ремонту вагонів. Розглянуто конструктивні особливості різних транспортних при-
строїв для переміщення рухомого складу між паралельними коліями. Описано спосіб переміщення виробів 
між позиціями гнучкого вагоноремонтного потоку. Показано принцип роботи та особливості конструкції за-
пропонованого транспортного агрегата. 

Ключові слова: ремонт вагонів, гнучкий потік, переміщення вагонів 

 
V. V. MYAMLIN, S. V. MYAMLIN, R. R. AZIMOV, A. M. MIHALCHUK 

COMPOSITION OF POSITIONS FOR CAR-REPAIR FLEXIBLE  
FLOW AND METHOD OF CAR TRANSPORTATION AMONG  
THEM BY MEANS OF TRANSPORTER 

Main causes affecting adversely functioning the traditional car-repair flow lines are defined. The composition of 
car-repair section using non-synchronous and flexible flow of cars repair is proposed. Design features of different 
transport vehicles for moving the rolling stock among parallel tracks are analyzed. A method for moving the units 
among the positions of flexible car-repair flow is described. The operational principle and design features of pro-
posed transporter are demonstrated. 

Key words: car repair, flexible production flow, moving of cars 
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А. Г. РЕЙДЕМЕЙСТЕР (ДИИТ), Н. П. СНИТКО (Министерство инфраструктуры  
Украины, Киев) 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ 
ЭЛЕКТРОВОЗА ЧС4 

Приведено описание модели колебаний электровоза ЧС4. Последний рассматривается как механическая 
система, состоящая из 9 твердых тел (кузов, рамы двух тележек, 6 колесных пар). 

Ключевые слова: электровоз, моделирование, показатели динамики

Парк локомотивов (и подвижного состава 
вообще) обновляется крайне медленно, маши-
ны эксплуатируются по несколько десятков 
лет, и эта ситуация едва ли изменится в бли-
жайшей перспективе. Замедлить процесс мо-
рального старения можно путем модернизации 
существующих машин. Ниже приведена модель 
колебаний электровоза ЧС4, позволяющая оце-
нить разные варианты модернизации ходовых 
частей. Применен стандартный подход, экипаж 
рассматривается как совокупность твердых тел, 
соединенных упругими, вязкими и фрикцион-
ными элементами. 

1. Конструкция. Локомотив 1-секционный, 
состоит из кузова и двух тележек. Тележки 3-
осные, жесткая рама опирается на буксы колес-
ных пар через пружины 1-й ступени рессорного 
подвешивания, которые работают в вертикаль-
ном направлении. Продольные и поперечные 

нагрузки воспринимают сайлентблоки. У каж-
дой буксы установлен гидравлический гаситель 
колебаний. На раму тележки кузов опирается 
через 4 упругих опоры, которые можно рас-
сматривать как элементы 2-й ступени рессор-
ного подвешивания. Верхняя часть опоры же-
стко связана с кузовом, нижняя скользит по 
тележке, т. е. в  продольном и поперечном на-
правлении опоры работают как фрикционные 
элементы, препятствующие боковому относу и 
повороту тележки в горизонтальной плоскости. 
Гасителей колебаний во 2-й ступени нет. Боль-
шие продольные и поперечные нагрузки пере-
даются от рамы тележки к кузову через шквор-
невой узел. Тележки соединены упругим эле-
ментом, работающим в поперечном направле-
нии. Подвеска двигателей – опорно-рамная. 
Схема расположения элементов рессорного 
подвешивания приведена на рис. 1.

 
Рис. 1. Схема рессорного подвешивания [1, рис. 6]

2. Расчетная схема. Обобщенные коорди-
наты. Экипаж рассматриваем как совокупность 
9 твердых тел (кузов, рамы 2-х тележек, 6 ко-
лесных пар), каждое из которых обладает 6 
степенями свободы, три из которых соответст-
вуют линейным перемещениям центра тяжести 
в продольном x, поперечном y и вертикальном z 
направлениях, три – вращениям вокруг про-

дольной θ , поперечной φ и вертикаль-
ной ψ осей, проходящих через центр тяже-
сти соответствующего тела (они являются 
главными центральными осями инерции либо 
мало отличаются от последних). Верхний ин-
декс «к» обозначает кузов, «р» – раму тележки, 
«кп» – колесную пару, нижние индексы нуме-
руют тела, i – номер тележки по ходу движе-
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ния, m – номер скользуна или номер колесной 
пары в тележке, j – сторона вагона (1 – левая, 2 
– правая).  Непосредственно взаимодействую-
щая с колесом часть верхнего строения пути 
моделируется как механическая система с дву-
мя степенями свободы, соответствующим по-
перечному р

imjy  и вертикальному р
imjz  переме-

щениям головки рельса. Все перемещения счи-
таются малыми, кроме угла поворота колесной 
пары вокруг своей оси кп

imφ .  Общее количество 
степеней свободы – 78. 

3. Упругие опоры кузова на раму тележки 
(вторая ступень рессорного подвешивания). 
Деформации опор (компоненты перемещения 
кузова относительно рамы тележки вблизи 
опоры): 
ск к к ск, к р р ск,р
imj imj i i imj= + − −r r Γ r r Γ r ,     (1) 

( )ск ск ск ск T
imj imj imj imjr = x y z , 

где кr , р
ir  – смещение центра тяжести кузова и 

рамы i-й тележки относительно положения 
равновесия, 

( )к к к к T
= x y zr ,   ( )р р р р T

i i i i= x y zr ; 
кΓ , р

iΓ  – матрицы поворота 
взаимодействующих тел, 

к к

к к к

к к

ψ φ

= ψ θ

φ θ

⎛ ⎞−
⎜ ⎟

−⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟−⎝ ⎠

Γ ,   

р р

р р р

р р

i i

i i i

i i

ψ φ

= ψ θ

φ θ

⎛ ⎞−
⎜ ⎟

−⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟−⎝ ⎠

Γ ; 

ск, к
imjr , ск, р

imjr  – координаты опоры в системах 
отсчета, связанных с кузовом и рамой  i-й 
тележки, 

( ) ( )
( )ск, к

2
к, ск

1a im b im

imj

S i l + d δ + d δ

= S j b

h

⎛ ⎞⎡ ⎤−⎣ ⎦⎜ ⎟
−⎜ ⎟

⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

r ,   

( ) ( )
( )ск, р

2
р, ск

1x a im b im

imj

S i d + d δ + d δ

= S j b

h

⎛ ⎞⎡ ⎤−⎣ ⎦⎜ ⎟
−⎜ ⎟

⎜ ⎟⎜ ⎟−⎝ ⎠

r ; 

imδ – символ Кронекера (равен единице, если 
оба индекса принимаю одинаковые значения, и 
нулю, если разные); ( ) i1 i2S i = δ δ−  – функция, 
значение которой равно единице, если ее 

аргумент равен 1, и 1− , если аргумент равен 2; 
2 10,5 мl = – база кузова; 0,9 мad = , 1,1 мbd =  
– расстояние в продольном направлении от 
шкворня до наружных и внутренних опор 
соответственно (см. рис. 1); 22 2,08 мb =  – рас-
стояние в поперечном направлении между 
опорами; к, ск 1,15 мh = , р, ск 0,21 мh =  – рассто-
яние от центра тяжести кузова и рамы тележки 
до плоскости опор; 0,68 мxd =  – расстояние в 
продольном направлении от центра тяжести 
рамы тележки до шкворня. 

Вертикальная компонента силы взаимодей-
ствия кузова и тележки в опоре вызвана дефор-
мацией витой 2-рядной пружины жесткости 

(2) 1930 кН/мzC = , 
ск (2) ск
imj z imjZ = C z . 

Продольная и поперечная компоненты силы 
обусловлены трением скольжения нижней части 
опоры по раме тележки, 

( ) ( )

скк
ск ск

2 2 2ск ск8
imj

imj imj

imj imj

xm gX = µ Z +
x + y

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

,    

( ) ( )

скк
ск ск

2 2 2ск ск8
imj

imj imj

imj imj

ym gY = µ Z +
x + y

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

, 

где к 68,9 тm =  – масса кузова; значение коэф-
фициента трения 2µ  не приведено в техниче-
ской документации на локомотив, поскольку 
нижняя часть опоры и скользун тележки нахо-
дятся в масляной среде, можно считать, что 

2 0,05 0,10µ = … . Все компоненты силы соберем 
в вектор 

( )ск ск ск ск T
imj imj imj imj= X Y ZF . 

В дальнейшем, для других узлов сочленения, мы 
не станем выписывать выражение для деформации, 
которое строится по той же схеме, что и выражение 
(1), оговаривать связь  вектора перемещения центра 
тяжести r  и матрицы поворота Γ  с обобщенными 
координатами x, y, z, θ , φ , ψ , вектора F  с компо-
нентами силы X, Y, Z и проч., а ограничимся лишь 
выражениями для координат точек крепления узла 
сочленения к взаимодействующим телам и для силы 
взаимодействия (через относительные перемещения 
и скорости). 

4. Шкворень, как и упругие опоры соединя-
ет кузов с рамой тележки. Координаты шкворня 
в системах отсчета, связанных со взаимодейст-
вующими телами: 
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0i
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h

⎛ ⎞
⎜ ⎟
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r ,   
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р, ш

0
x

i

S i d
=

h

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

r , 

где к, ш 1,46 мh = , р, ш 0,10 мh =  – высота цен-
тра тяжести кузова и рамы тележки над шквор-
нем. Продольные усилия передаются через 
шкворень жестко ( ш

xC  – десятки тысяч кН/м). 
Поперечные усилия воспринимают пружины, 
расположенные по обе стороны от шкворня 
(слева и справа). Жесткость каждой пружины 

ш 1,85 МН/мyC = , пружины установлены с 
предварительным натягом, поэтому при малых 

поперечных перемещениях (до ш
1 8 ммδ = ) ра-

ботают обе пружины, при больших (до 
ш
2 20 ммδ = ) – только одна, а затем к работаю-

щей пружине подключается резиновый упор с 
жесткостью шу 0,91 МН/мyC = . Таким образом, 
сила в шкворне равна 

ш ш

ш ш

0

x i

i i

C x

= Y

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

F , 

( (
( ) ( (
( ) ( ) ( (

ш ш ш ш
1

ш ш ш ш ш ш ш ш
1 1 2

ш ш ш ш шу ш ш ш ш ш
1 2 2

2 если 

sign если 

sign sign если 

y i i

i y i i i

y i i y i i i

C y ,  y δ ,

Y C y +δ y ,  δ < y δ ,

C y +δ y +C y δ y ,  δ < y .

⎧ ≤
⎪
⎪= ≤⎨
⎪

−⎪⎩
5. Буксы (первая ступень рессорного подве-

шивания). Координаты буксы в системах отсче-
та, связанных с центрами тяжести рамы тележ-
ки и колесной пары: 

( )( ) ( )( )
( )

ш
1 1

б,р
1

р, б

2x

imj

S i d +l +l S i m

= S j b

h

⎛ ⎞− −
⎜ ⎟
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⎝ ⎠

r ,   

( )б,кп
1

0

0
imj = S j b

⎛ ⎞
⎜ ⎟−⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

r , 

где 12 4,6 мl =  – база тележки; ш
1 1,85 мl =  – 

расстояние от шкворня до наружной колесной 
пары; 12 2,08 мb =  – расстояние между буксами 
одной колесной пары (по осям упругих элемен-
тов 1-й ступени рессорного подвешивания); 
р, б 0,475 мh =  – высота центра тяжести рамы 

тележки над плоскостью колесных пар. Раму с 
колесной парой соединяют поводковая группа 
и 2 вертикальные витые пружины. Жесткости 
поводковой группы: пг1 70 МН/мxC = , 

пг1 6 МН/мyC = , пг1 540 кН/мzC = . Жесткость 
пружины в вертикальном направлении – 

пр1 450 кН/мzC = . В каждой буксе установлен 
гидравлический гаситель колебаний, вязкость 
которого равна ( )1 50 т/сβ = . Гаситель перпен-
дикулярен поперечной оси и наклонен к про-
дольной оси под углом o45α= . Поскольку же-
сткость первой ступени в продольном направ-
лении намного больше, чем в вертикальном 

(соединение практически жесткое), продольной 
компонентой силы в гасителе колебаний (и 
влиянием продольной компоненты скорости на 
силу) можно пренебречь. Полная сила в буксо-
вом узле: 

( )

пг1 б

б пг1 б

пг1 пр1 б (1) 2 б2 sin

x imj

imj y imj

z z imj imj

C x

= C y

C + C z + β α z

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟⋅⎝ ⎠

F . 

6. Межтележечное соединение позволяет 
уменьшить поперечную силу, действующую на 
первую колесную пару в кривых. Оно работает 
только в поперечном направлении. Координаты 
соединения в системе отсчета, связанной с ра-
мой i-й тележки: 

( )( )
мс, 

мс

0
x

i

S i l d
=

h

⎛ ⎞−
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

r , 

где мс 0,3 мh =  – расстояние по вертикали от 
центра тяжести рамы до оси соединения. При 
относительных перемещениях до мс 8 ммδ =  
деформируется резиновый элемент с малой же-
сткостью мср 196 кН/мyC =  (на некоторых ма-
шинах его может и не быть) , затем включаются 
тарельчатые пружины, жесткость которых рав-
на мс 4,22 МН/мyC = , они установлены с пред-

варительным натягом мс 39,2 кНN = . Выраже-
ние для силы запишем, пренебрегая жесткос-
тью резинового элемента: 
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7. Тяговые усилия. Вращающий момент от 
электродвигателя через редуктор передается на 
зубчатое колесо диаметра зк 0,883 мd = , плос-
кость которого находится на расстоянии 
зк 0,263 мb =  от плоскости среднего круга ка-

тания левого (для второй тележки – правого) 
колеса. На первой тележке редуктор находится 
за зубчатым колесом (если смотреть по ходу 
движения), на второй – перед ним. Если N – 
суммарная мощность тяговых двигателей (на 
выходе из редуктора) и V – скорость движения 
экипажа, то тяговое усилие, приложенное к ка-
ждому зубчатому колесу равно 

т
зк

0
0

6
( )

im
Nd=
Vd

S i

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟−⎝ ⎠

F , 

где 1,25 мd =  – диаметр колеса колесной пары. 
Координаты точек приложения этих сил в сис-
темах отсчета, связанных с рамами тележек и 
колесными парами – 
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где 2 1,58 мb =  – расстояние между средними 
кругами катания колес. 

Возникающая в автосцепке сила 
а
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приложена к точке 
бб
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0
l
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h
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⎜ ⎟
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где а, н 14 МН/мC = , а, р 2 МН/мC =  – эффекти-
вные жесткости упряжи при нагружении и раз-
грузке; бб2 17 мl =  – расстояние между погло-
щающими аппаратами (буферными брусьями); 
а 1,405 мh =  – высота центра тяжести кузова 

над осью автосцепок. 
8. Силы взаимодействия колес и рельсов. 

Модель взаимодействия колесной пары и пути 
не является специфичной для локомотива ЧС4, 
поэтому здесь мы на ней останавливаться не 
станем. 

9. Уравнение колебаний кузова. Как мы уже 
говорили, углы (и угловые скорости) поворота 
кузова считаются малыми величинами, поэтому 
в уравнениях Эйлера можно опустить слагае-
мые с произведениями угловых скоростей и 
пренебречь изменением плеч, вызванным пово-
ротом кузова, после чего уравнения движения 
примут вид: 

к к а ск ш
imj i

i,m, j i
m = − −∑ ∑r F F F , 

к к
2

к к
2

к к
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y

z

I θ
dI φ =
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а, к а ск, к ск ш, к ш
imj imj i i

i,m, j i
= − −∑ ∑R F R F R F . 

Здесь к 253,3 т мxI = ⋅ , к 22100 т мyI = ⋅ , 
к 22120 т мzI = ⋅  – главные центральные момен-

ты инерции кузова относительно продольной, 
поперечной и вертикальной осей. Через R  обо-
значена кососимметричная матрица, ассоции-
рованная с вектором координат точки прило-
жения силы ( )T= x y zr , который снабжен 
тем же набором индексов, т. е. 

z y
= z x

y x

−⎛ ⎞
⎜ ⎟−⎜ ⎟
⎜ ⎟−⎝ ⎠

R . 

10. Уравнение колебаний рамы тележки:  
( )р р ш ск б т мс

i i imj imj im
m, j m, j m

m = + S i− − −∑ ∑ ∑r F F F F F ,
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∑ ∑ ∑R F R F R F R F R F ,

где р 21,2 тm = , р 28,86 т мxI = ⋅ , р 284,4 т мyI = ⋅ , 
р 292,7 т мzI = ⋅  – масса и главные центральные 

моменты инерции рамы тележки. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Пассажирские электровозы ЧС4 и ЧС4T [Текст] 

/ под ред. В. А. Каптелкина. – М. : Транспорт, 
1975. – 384 с. 

 
Поступила в редколлегию 23.02.2012. 
Принята к печати 29.02.2012. 

 
 
О. Г. РЕЙДЕМЕЙСТЕР, М. П. СНІТКО 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОЛИВАНЬ ЕЛЕКТРОВОЗА ЧС4 

Наведено опис моделі коливань електровоза ЧС4, що розглядається як механічна система з 9 твердих тіл 
(кузов, рами двох візків, 6 колісних пар). 
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The article describes the model of vibrations of an electric locomotive ChS4. A vehicle is considered as a 
mechanical system of 9 rigid bodies (a body, 2 bogie frames, 6 wheelsets). 
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Я. Н. РОМАНЮК (ПКТБ АСУ УЗ, Киев) 

Постановка задачи. С помощью математического моделирования исследуется продольная нагружен-
ность неоднородных наливных поездов при различных способах торможения. Рассмотрены различные схе-
мы формирования наливных поездов, состоящие из четырехосных и восьмиосных цистерн с различным 
уровнем недолива перевозимой жидкости. Оценивается влияние уровня заполнения котла цистерны жидко-
стью на продольную нагруженность поезда при торможениях. Для решения данной задачи рассматривались 
поезда, составленные из 30 четырехосных и 30 восьмиосных вагонов-цистерн и  одного локомотива ВЛ-8, 
расположенного в голове поезда. Для оценки продольной нагруженности рассматривались экстренные и 
полные служебные  торможения со скоростей движения30 км/ч и 60 км/ч на горизонтальном участке пути. 
При математическом моделировании предполагалось, что в цистерны залит мазут плотностью ρ=0,99 т/м3. 
Рассматривались различные варианты удаления  уровня свободной поверхности жидкости от верхней внут-
ренней поверхности котла цистерны. Недолив принимался равным  h = 0,4; 0,8; 1,2 метра. Научные ре-
зультаты. В результате расчетов были получены диаграммы распределения максимальных продольных сил 
вдоль длины поезда и тормозные пути для различных схем формирования и разного уровня недолива пере-
возимой жидкости. Рассмотрены различные торможения предварительно растянутых и сжатых поездов. 
Выводы.  Полученные результаты показывают, что при необходимости вождения наливных неоднородных 
по типу вагонов-цистерн (4-хосные и 8-миосные) поездов их формирование должно производиться с уста-
новкой восьмиосных цистерн в первой половине состава. 

Ключевые слова: продольные усилия, математическое моделирование, торможение, наливные поезда 

Введение. Большой интерес представляет  
вождение наливных поездов, сформированных 
из неоднородных по типу цистерн с различным 
уровнем заполнения котла цистерны жидко-
стью. Вождение таких поездов может пред-
ставлять определенные трудности, особенно 
это касается режимов торможения [1, 2].   

Постановка задачи. Исследовать продоль-
ную нагруженность неоднородных наливных 
поездов при различных способах торможения с 
помощью математического моделирования. 
Рассмотреть различные схемы формирования 
наливных поездов, состоящие из четырехосных 
и восьмиосных цистерн с различным уровнем 
недолива перевозимой жидкости. Оценить так-
же влияние уровня заполнения котла цистерны 
жидкостью на продольную нагруженность по-
езда при торможениях.  

Научные результаты. Оценивая продоль-
ную нагруженность поездов при торможении, 
предполагалось, что вагоны-цистерны обору-
дованы воздухораспределителями с условным 
№ 483, включенными на средний режим работы 
и композиционными тормозными колодками, а 
межвагонные соединения - упруго-фрикцион-
ными поглощающими аппаратами Ш-1-ТМ [3]. 
Исследование торможений растянутых поездов 
позволило получить наибольшие ударные уси-
лия, а сжатых – оценить усилия квазистатиче-
ского характера.   

Численные значения параметров, характери-
зующих работу тормозных систем, принима-
лись по результатам опытов, проведенных с по-
ездами в реальных условиях опытного кольца 

на станции Щербинка Московской ж.д. учены-
ми ДИИТа и ВНИИЖТа [4]. 

При моделировании переходных режимов 
движения поездов, в состав которых входят ци-
стерны с неполным наливом, жидкость пред-
ставлялась одной подвижной относительно ба-
ка цистерны массой и массой неподвижной от-
носительно котла цистерны части жидкости. 
Предполагалось, что подвижная масса на высо-
те выше верхней «кромки» неподвижной массы 
«сочленена» с баком посредством «пружины». 
Определение масс и жесткостей соединяющей 
«пружины» определялось по методике, изло-
женной в работе [5]. В данных исследованиях 
учитывалось перемещение подвижной части 
жидкости только в продольном направлении. 
Оценки наибольших ожидаемых продольных 
сил в поезде получены по наибольшим расчет-
ным значениям так, как указано в работе [6]. 

Для решения данной задачи рассматрива-
лись поезда, составленные из 30 четырехосных 
и 30 восьмиосных вагонов-цистерн и одного 
локомотива ВЛ-8, расположенного в голове по-
езда.  

Для оценки продольной нагруженности рас-
сматривались экстренные и полные служебные 
торможения со скоростей движения30 км/ч и  
60 км/ч на горизонтальном участке пути. 

При математическом моделировании пред-
полагалось, что в цистерны залит мазут плот-
ностью 0,99ρ =  т/м3. Рассматривались различ-
ные варианты удаления уровня свободной по-
верхности жидкости от верхней внутренней по-
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верхности котла цистерны. Недолив принимал-
ся равным  h = 0,4; 0,8; 1,2 метра.  

Как известно, величина недолива пропор-
циональна массе жидкости, находящейся в цис-
терне, и зависит от ее плотности. Ниже, в таб-
лице 1 для рассматриваемых вариантов запол-
нения котла цистерны мазутом приведены со-
ответствующие массы вагонов-цистерн. 

Таблица  1  

Значения массы (брутто) цистерн при различных 
вариантах заполнения котла мазутом 

 Масса брутто, т 
 Тип цистерны 
Недолив, м 4-хосные 8-миосные 

h = 0,4 89,3 198,4 
h = 0,8 79,7 178,4 
h = 1,2 68,2 154,5 

Рассматривались две схемы формирования 
наливного поезда. Первая схема - 30 четырех-
осных цистерн расположены в голове состава 
затем 30 восьмиосных цистерн., вторая схема   
– 30 восьмиосных цистерн в голове состава, за-
тем - 30 четырехосных цистерн. Оценивая уро-
вень продольных сил, предполагалось, что во 
всех цистернах уровень недолива одинаков. 

В результате расчетов были получены диа-
граммы распределения максимальных про-
дольных сил вдоль длины поезда и тормозные 
пути. 

В качестве примера на рис. 1 и рис. 2 приве-
дены графики распределения максимальных 
продольных сил вдоль длины поезда при тор-
можении предварительно растянутых поездов. 
Результаты на рис.1 получены при моделиро-

вании   экстренного торможения с начальной 
скорости 30 км/ч, на рис. 2 – полного служеб-
ного торможения с начальной скорости 60 км/ч.  

На приведенных рисунках сплошные линии 
соответствуют  первой схеме формирования по-
езда, маркированные линии – второй схеме 
формирования. При этом линии 1и 4 соответст-
вуют случаю, когда уровень свободной поверх-
ности мазута находится на расстоянии 

1.2h м=  от внутренней поверхности котла 
цистерны, линии 2 и 5 – на расстоянии 

0.8h м= , линии 3 и 6 – на расстоянии 
0.4h м= .  
Как видно из приведенных рисунков, когда 

восьмиосные вагоны-цистерны расположены  
во второй половине состава (I схема формиро-
вания), уровень наибольших продольных сил 
превышает аналогичные величины в поезде, 
сформированному по II схеме (восьмиосные 
цистерны находятся в первой половине соста-
ва) для всех рассмотренных случаев недолива 
мазута. При этом, для случая экстренного тор-
можения в поездах сформированных по второй 
схеме наибольшие сжимающие усилия умень-
шились на 23–35 %, а при полном служебном 
торможении – на 25-17 %. Первые значения со-
ответствуют уровню недолива 1.2h м= , а вто-
рые – уровню недолива 0.4h м= .  

Из рис. 1 и 2 также следует, что с уменьше-
нием уровня недолива от 1,2 м до 0,4 м уровень 
наибольших сжимающих сил возрастает. Для 
первой схемы формирования на 19–25%, а для 
второй схемы  - на 5-35 %. В данном случае 
первые значения соответствуют экстренному, 
вторые – полным служебным торможениям.  
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 Рис.1. Распределения максимальных продольных сил вдоль длины поезда  при экстренном торможении  
с начальной скорости 30 км/ч для различных схем формирования 
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Рис.2. Распределения максимальных продольных сил вдоль длины поезда  при полном служебном торможе-

нии с начальной скорости 60 км/ч для различных схем формирования. 

Следует также отметить, что  постановка 
восьмиосных вагонов-цистерн в первую поло-
вину состава вызывает значительный рост рас-
тягивающих продольных сил для рассмотрен-
ных случаев торможения.  

Используя, полученные диаграммы распре-
деления максимальных продольных сил вдоль 
дины поезда для различных начальный скоро-
стей движения (30 и 60 км/ч), начального со-
стояния состава ( предварительного сжатого 
или растянутого), а также  способов торможе-
ния были выбраны наибольшие значения зна-
чения сжимающих (-) и растягивающих (+) 
продольных сил. Эти величины, а также вели-
чины тормозных путей приведены в таблице 2. 

Из результатов, приведенных, в таблице 2 
следует, что при торможении предварительно 
растянутых поездов уровень наибольших про-
дольных сжимающих сил уменьшается при 
формировании поезда по второй схеме (поста-
новка восьмиосных цистерн в первую половину 
состава), но при этом уровень  наибольших 
растягивающих усилий увеличивается почти в 
2 раза.  

Как и следовало ожидать, уровень наиболь-
ших сжимающих и растягивающих усилий ока-
зался меньшим при полном служебном тормо-
жении. Для рассмотренных способов торможе-
ния с ростом начальной скорости движения эти 
значения уменьшались и увеличивались тор-
мозные пути. К росту тормозных путей приво-
дит также увеличение уровня заполнения цис-
терн (уменьшение недолива жидкости), а, сле-
довательно, рост массы поезда. 

При торможении и предварительно растяну-
тых и предварительно сжатых поездов, сфор-
мированных по первой схеме, уменьшение рас-

стояния между уровнем свободной поверхно-
сти жидкости и верхней внутренней поверхно-
сти котла цистерны вызывает рост наибольших 
сжимающих усилий при рассмотренных спосо-
бах торможениях. Это связано с ростом массы 
вагонов-цистерн (см. табл. 1) и всего поезда в 
целом.  

В случае формирования поезда по второй 
схеме,  наибольшие сжимающие продольные 
силы не зависят от уровня заполнения цистерн 
при экстренном торможении как предваритель-
но сжатых, так  и предварительно растянутых 
поездов. При полном служебном торможении  
уровень недолива не влияет на величины сжи-
мающих сил при торможении сжатых поездов и  
вызывает рост продольных усилий при умень-
шении величины недолива.  Следует также от-
метить, что при формировании поездов по вто-
рой схеме возникают растягивающие усилия  
даже при торможении предварительно сжатых 
поездов. 

Рассмотрим один из способов уменьшения 
продольной нагруженности неоднородного на-
ливного поезда. Смоделируем экстренное и 
полное служебное торможения поездов, сфор-
мированных по предложенным схемам, но при 
этом в четырехосных цистернах недолив соста-
вил 0.4h м= (масса 89,3 т), а в восьмиосных - 

1,2h =  м(масса 154,5 т). Масса поезда в этом 
случае составила 7 314 т. 

Ниже на рис. 3 и 4 показаны диаграммы 
распределения максимальных сил вдоль длины 
поезда при экстренном и полном служебном 
торможениях, предварительно растянутых по-
ездов с начальной скорости 30 км/ч. 
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Линии 1 на этих рисунках соответствуют 
распределениям максимальных продольных 
сил вдоль длины поезда для первой схемы 
формирования, когда восьмиосные цистерны 
расположены во второй половине состава, Ли-
нии 2 – аналогичные величины, полученные в 
поездах, сформированных по второй схеме. 

Как следует из приведенных графиков, раз-
личный уровень заполнения цистерн разного 
типа (4-осных и 8-миосных) привело к тому, 
что неоднородность по массе стала меньше вы-
раженной, но даже в этом случае II схема фор-
мирования является более рациональной. Так, в 
этом случае, уровень наибольших растягиваю-
щих продольных сил снизился на 33 % по срав-
нению с поездом аналогичной массой, в кото-
ром недолив во всех вагонах равнялся 

0.8h м= , уровень же наибольших сжимающих 
сил остался того же порядка.  
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Рис. 3. Распределения максимальных продольных 
сил вдоль длины поезда  при экстренном торможе-
нии с начальной скорости 30 км/ч для различных 
схем формирования с разным уровнем заполнения 

цистерн 
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Рис. 4. Распределения максимальных продольных сил 
вдоль длины поезда  при полном служебном торможе-
нии с начальной скорости 30 км/ч для различных схем 
формирования с разным уровнем заполнения цистерн 

При формировании неоднородного поезда 
по схеме I - различный недолив мазута в цис-
тернах разного типа позволил снизить уровень 

наибольших  сжимающих сил на 15 %, но при 
этом уровень наибольших растягивающих сил 
увеличился на 35%.  

При этом  уровень наибольших продольных 
сжимающих усилий, полученный при различ-
ных способах торможения, практически не за-
висит от схемы формирования и оказался прак-
тически одинаков. Это связано с тем, что неод-
нородность по массе цистерн стала меньше, что 
и привело к уменьшению наибольших сжи-
мающих сил в поезде, сформированному по 
схеме I и к уменьшению наибольших растяги-
вающих усилий в поезде, сформированному по 
схеме II.  

Выводы. Полученные результаты показы-
вают, что при необходимости вождения налив-
ных неоднородных по типу вагонов-цистерн (4-
хосные и 8-миосные) поездов их формирование 
должно производиться с установкой восьмиос-
ных цистерн в первой половине состава. 

В случае, когда по условиям эксплуатации в 
первой половине состава оказались четырехос-
ные цистерны, то снижение  продольной на-
груженности  такого поезда может быть дос-
тигнуто путем использования прямодействую-
щего тормоза локомотива для выбора зазоров 
межвагонных соединениях  перед началом 
пневматического торможения.  
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Я. М. РОМАНЮК (ПКТБ АСУ УЗ) 

ОЦІНКА ПОЗДОВЖНЬОГО НАВАНТАЖЕНОСТЯ НАЛИВНИХ 
НЕОДНОРІДНИХ ПОЇЗДІВ ПРИ РІЗНИХ РЕЖИМАХ 
ГАЛЬМУВАННЯ 

Постановка задачі. За допомогою математичного моделювання досліджується поздовжня навантаже-
ність  неоднорідних наливних поїздів при різних способах гальмування. Розглянуто різні схеми формування 
наливних поїздів, що складаються з чотиривісних і восьмивісні цистерн з різним рівнем недоливу перевезе-
ної рідини. Оцінюється вплив рівня заповнення котла цистерни рідиною на поздовжню навантаженість поїз-
да при гальмуваннях. Для вирішення даної задачі розглядалися поїзди, складені з 30 чотиривісних і 30 вось-
мивісні вагонів-цистерн і одного локомотива ВЛ-8, розташованого в голові поїзда. Для оцінки поздовжньої 
навантаженості розглядалися екстрені і повні службові гальмування зі швидкостей двіженія 30 км/год і 60 
км/год на горизонтальній ділянці шляху. При математичному моделюванні передбачалося, що в цистерни 
залитий мазут щільністю ρ = 0,99 т/м3. Розглядалися різні варіанти видалення рівня вільної поверхні рідини 
від верхньої внутрішньої поверхні котла цистерни. Недолив приймався рівним 0,4; 0,8; 1,2 метра. Наукові 
результати. В результаті розрахунків були отримані діаграми розподілу максимальних подовжніх сил уз-
довж довжини поїзда і гальмівні шляхи для різних схем формування і різного рівня недоливу перевезеної 
рідини. Розглянуто різні гальмування попередньо розтягнутих і стиснутих поїздів. Висновки. Отримані ре-
зультати показують, що при необхідності водіння наливних неоднорідних за типом вагонів-цистерн (4-хвісні 
і 8-мивісні) поїздів їх формування повинно проводитися з встановленням восьмивісні цистерн в першій по-
ловині складу. 

Ключеві слова: поздовжні зусилля, математичне моделювання, гальмування, наливні поїзди 

Y. ROMANYUK 

EVALUATION LATERALLY LOADED LIQUID OF INHOMOGENEOUS 
TRAINS AT VARIOUS MODE OF BRAKING  

Problem statement. By means of mathematical modelling it is investigated longitudinal forces of non-uniform 
bulk trains at various ways of braking. Various schemes of formation of the bulk trains, consisting of four-axised 
and eight-axised tanks with various level of incomplete filling of  transported liquid are considered. It is estimated 
the influence of level of filling of a copper of the tank by  liquid on longitudinal forces of trains at braking. For the 
decision of the given problem the trains made from 30 four-axised and 30 eight-axised  cars-tanks and one locomo-
tive VL-8,  located in the head of a train were considered. For the estimation of longitudinal forces emergency and 
full service braking at speeds of movement 30 km/h and 60 km/h on a horizontal site of a way were considered. At 
mathematical modelling it was supposed that  tanks were filled by black oil in density ρ =0,99 t/m3. Various variants 
of removal of the level   free surface of  liquid from the top internal surface of a copper of the tank were considered. 
The incomplete filling was accepted equal 0,4; 0,8; 1,2 metres. Scientific results. As a result of calculations dia-
grammes of distribution of the maximum longitudinal forces along the length of a train and brake ways for various 
schemes of formation and different level of  incomplete filling of  transported liquid have been received. Various 
braking of preliminary stretched and compressed trains are considered. Conclusions. The received results show that 
in need of driving the bulk non-uniform as cars-tanks (4- axised and 8- axised) trains their formation should be made 
with installation of eight-axised tanks in the first half of the structure. 

Keywords: longitudinal forces, mathematical modeling, braking, freight trains 
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ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ПРИРОДНОЇ ОСНОВИ  
ПРИ ПОДОВЖЕННІ ШТУЧНОЇ ЗЛІТНО-ПОСАДКОВОЇ СМУГИ 
МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ «ЛЬВІВ» імені ДАНИЛА 
ГАЛИЦЬКОГО 

У статті наведено основні положення та приклад розрахунку посилення слабкої основи геосинтетичними 
матеріалами для реконструкції Львівського аеропорту в рамках підготовки до Євро-2012. Встановлено ви-
моги до матеріалів для армування та приведено приклади конструктивних рішень для збільшення несучої 
здатності ґрунтової основи. 

Ключові слова: геосинтетичні матеріали, стійкість основи, несуча здатність 

Влітку 2012 року чотири міста України бу-
дуть приймати чемпіонат Європи з футболу. Ця 
непересічна подія спонукає готуватися нашу 
державу не лише в спортивному плані, а й 
вплинула на багато галузей, які безпосередньо 
до футболу відношення не мають. Побудовано 
та реконструйовано сотні кілометрів автомобі-
льних доріг, модернізовано деякі ділянки заліз-
ниці, вкладаються значні кошти в розбудову 
готелів та туристичної інфраструктури, збудо-
вано на перебудовано стадіони, реконструю-
ються аеропорти, тощо. 

Враховуючи те, що Україна знаходиться на 
значній відстані від провідних футбольних кра-
їн Європи, основна кількість вболівальників 
буде прибувати в Україну літаками. 

Міжнародні аеропорти Києва, Донецька, 
Харкова та Львова не мали достатньо потужно-
стей, щоб прийняти одночасно кілька десятків 
тисяч пасажирів. Злітно-посадкові смуги не ві-
дповідали технічним вимогам для злету та по-
садки важких пасажирських лайнерів дальнього 
слідування типу D. Згідно вимог УЄФА міста, 
що приймають фінальну стадію чемпіонату Єв-
ропи з футболу повинні мати аеропорти з про-
пускною спроможністю не менше 1 000 паса-
жирів на годину. 

Для прикладу візьмемо міжнародний аеро-
порт м. Львів. Існуючий термінал аеропорту 
був побудований в 1954 році. Штучне покриття 
аеропорту зводились на протязі тривалого часу 
а в подальші роки відбувалося подовження 
смуги та її посилення. 

В 1973 році була подовжена смуга та онов-
лено покриття. В 1984 році було виконано по-
силення покриття асфальтобетоном. Неоднора-
зово проводились дослідження фактичного ста-
ну аеродрому і розроблялись пропозицій по 
доведенню до відповідності існуючим на той 

час нормативним документам. В рамках підго-
товки до Євро-2012 проектом передбачено ре-
конструкцію аеродрому, що полягає у продов-
женні штучної злітно-посадкової смуги 
(ШЗПС) і зміцнення існуючого полотна з дове-
денням показника РСN до 55. 

Попри те, що туристична галузь Львова до-
сить розвинута, місцевий аеропорт не міг за-
безпечити пропускну здатність навіть в 400 
люд./год. 

З метою підвищення пропускної спромож-
ності аеропорту будується новий термінал для 
обслуговування міжнародних рейсів і тимчасо-
вий термінал, для внутрішніх рейсів. Існуючий 
термінал переобладнано під VIP-термінал. Дані 
заходи дозволили підвищити пропускну здат-
ність аеропорту до 1 000 пасажирів на годину 
[1]. 

ШЗПС, довжина якої становила 2500 м, по-
требувала корінної реконструкції. Для обслуго-
вування літаків класу Аеробус А380 та Боїнг 
747 необхідно було реконструювати існуючу 
ШЗПС, та подовжити її на 800 м. Після чого 
загальна довжина складе 3 300 м. Кількість ви-
льотів на годину зросте з 8 до 20. Кількість сто-
янок на пероні збільшиться з 19 до 54. Роботи 
тривають з квітня 2009 року [1]. 

Основна проблема при реконструкції вини-
кла на ділянці подовження ШЗПС ПК26+00 – 
ПК29+95 при перетині балки з водотоком. Про-
тягом багатьох років у цьому місці стихійно 
скидалось сміття. Внаслідок чого русло водо-
току змінювало напрямок течії, що призвело до 
заболочення балки. Через затримку, пов’язану з 
землевідведенням та іншими бюрократичними 
перепонами проектування та будівельні роботи 
на ШЗПС постійно затягувались. Дійшло до 
того, що в 2010 році УЕФА розглядала можли-
вість відібрати право приймати футбольні матчі 
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Євро-2012 у Львова, так як не було гарантій, 
що об'єкт буде введений в експлуатацію до по-
чатку змагань. 

За традиційною технологією передбачалась 
повна виторфовки слабких ґрунтів основи в 
межах заболоченої балки. Слабкі ґрунти основи 
представлені насипними ґрунтами, мулом гли-
нистим текучим, і торфом осоковим. Загальна 
потужність слабких ґрунтів в межах виторфов-
ки становила приблизно 6,2 м. Планувалось 
замінити слабкі ґрунти супіском пилуватим. 
Враховуючи виторфовку, загальна висота зем-
ляного полотна ШЗПС місцями сягала 16 м. 
Після зведення земляного полотна необхідно 
було 1,5 роки очікувати до набуття 90 % консо-
лідації ґрунту насипу. 

Враховуючи те, що поверхня ШЗПС влаш-
товується з армованого цементобетону, остато-
чна осадка земляного полотна повинна бути не 
більше 2 см/рік, в інакшому випадку є загроза 
руйнуванню жорсткого покриття смуги. 

Разом з можливими ризиками, пов’язаними 
з затримками будівництва через несприятливі 
погодні умови, перебої з фінансуванням і по-
стачанням будівельних матеріалів стало ясно, 
що для вчасного завершення реконструкції не-
обхідно прискорити спорудження земляного 
полотна, зі збереженням стабільності констру-
кції та більш точного встановлення часу до на-
буття 90 % консолідації ґрунтів насипу. 

Генеральним проектувальником УДПТ НДІ 
ЦА «Украеропроект» прийнято рішення про 
необхідність застосування нових технологій з 
використанням геосинтетичних матеріалів. Да-
ний обсяг робіт було доручено виконувати нау-
ково-дослідному центру компанії «Гідроза-
хист», який у співдружності з консалтинговою 
компанією «Євроізол-Геосинтетикс» та теоре-
тичними напрацюваннями науковців з Націо-
нального транспортного університету розробив 
оригінальне інженерне рішення поставленої 
проблеми, а також технологію виконання робіт. 

Мета роботи: 
- забезпечення стабільності високого на-

сипу на слабкій основі; 
- забезпечення рівномірності осідання 

насипу на слабкій основі; 
- прискорення термінів будівництва шля-

хом використання геосинтетичних матеріалів. 
Для економії часу було запропоновано від-

мовитись від повної виторфовки. Пропонува-
лось замінити лише верхні 2,0…3,0 м слабкого 
ґрунту основи і замінити його піском середньо-
зернистим. Подальше зведення насипу пропо-
нувалось виконувати з влаштуванням в актив-

них зонах насипу армуючих шарів [2, 3] з полі-
вінілалкогольних (PVA) та поліестерових (PET) 
тканих геоґраток, що в поєднанні з розділяю-
чими, підсилюючими та фільтруючими власти-
востями термічно скріпленого геотекстилю за-
безпечить стабільну роботу земляного полотна, 
рівномірне осідання насипу та зменшення 
строків будівництва. 

Для обґрунтування такої конструкції були 
виконанні наступні етапи робіт: 

- встановлення розрахункового наванта-
ження та глибини зони, що стискається; 

- розрахунок стійкості армованого наси-
пу; 

- розрахунок осідання насипу на слабкій 
основі та визначення часу до настання 90 % 
консолідації слабких ґрунтів; 

- оформлення конструктивних рішень на 
основи вищевказаних розрахунків; 

- встановлення маяків в земляному поло-
тні для спостереження за осіданням насипу. 

Першим етапом було встановлення розра-
хункового навантаження та глибини зони, що 
стискається [4]. 

Використовуючи залежності для складових 
напружень по рішенню Буссінеска в декарто-
вих координатах та принцип суперпозиції, 
знайдено зміну максимальних напружень стис-
кання σz(z) по глибині z від дії навантаження Рі 
від усіх коліс на опорі літака, що розташовані 
на відстані хі та уі: 
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Напруження від власної ваги ґрунту σv(z) на 
глибині z з врахуванням умови досягнення 10 
% від діючого вертикального навантаження: 

 ,1,0)( ∑⋅= iiv zz γσ  (2) 

де γі – питома вага ґрунту i-того шару ґрунту 
насипу, кН/м3. 

Прирівнюючи формули (1) та (2) знаходить-
ся значення глибини активної зони методом 
ітерацій. Графічно глибина активної зони зна-
ходиться на перетині залежностей зміни сумар-
них напружень стиску σz(z) та напружень від 
власної ваги σvv (z). 

Для прикладу на схемі (рис. 1) наведено ре-
зультати визначення зони що стискається для 
повітряного судна (ПС) Аеробус A-380-800F з 
розрахунковим навантаженням на основну 6-ти 
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колісну опору під фюзеляжем Fn=1687,5 кН, та 
тиском в пневматику ра=1,5 МПа. 

 
Рис. 1. Зміна вертикальних нормальних напружень 
σzz від власної ваги по глибині z, σv та сумарних σsum 
по глибині від шестиколісної опори ПС Аеробус A-

380-800F 

Глибина зони, що стискається для ПС Аеро-
бус A-380-800F становить 7,65 м. Це на 1,65 м 
більше ніж прийняте максимальне значення [4], 
що становить 6,0 м. В межах цієї зони викону-
валося армування згідно напружено-деформо-
ваного стану ґрунтової основи. 

При розрахунках стійкості насипу на армо-
ваній основі оцінюють внутрішню і зовнішню 
стійкість конструкції. При цьому розглядають 
такі граничні стани [5, 6]: 

I. внутрішня стійкість ґрунту насипу; 
II. бічне розповзання насипу; 
III.  стійкість основи проти вижимання; 
IV.  стійкість насипу проти зсуву з обер-

танням або загальна стійкість насипу. 
I. Внутрішня стійкість ґрунту насипу пере-

віряється згідно умови: 
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де 1/n – закладання укосу; 
Н – висота насипу; 
Ls – ширина укісної частини при основі; 
ϕ1d – розрахункове значення кута внутріш-

нього терті ґрунту насипу. 
Якщо умова (3) не виконується необхідно 

зменшити закладання укосу (тобто, збільшити 
n) або армувати укіс, наприклад, геосинтетич-
ним полотном. 

II. Армування повинно сприймати горизон-
тальні зусилля від бічного розповзання насипу. 
Величина розтягуючих зусиль Tds, яка повинна 
передаватись геосинтетичному матеріалу для 
запобігання розповзанню, визначається за фор-
мулою: 

( )( ) ,25,0 111 HqqHKPT
dd GQdaads ++== γ  (4) 

де γ1d – середньозважена проектна питома вага 

ґрунту насипу; 
H1 – висота насипу; 
qQd і qGd – проектна інтенсивність, відповід-

но, рухомого і статичного привантаження на 
поверхні насипу; 

Ka – коефіцієнт активного бічного тиску. 

 
Рис. 2. Схема до розрахунку внутрішньої стійкості 

ґрунту насипу 

III. Стійкість основи проти вижимання. Ви-
жимання ґрунту особливо проявляється в товщі 
з малою несучою здатністю і незначною поту-
жністю. Щоб запобігти подібному процесу ши-
рина укосу насипу Ls і величина анкерування 
Lext повинні бути достатніми, для отримання 
необхідних зусиль стримування в армуючому 
полотні RR. Припускають, що Lext =Ls. У випад-
ку, коли міцність на зсув ґрунту основи (актив-
не напруження зсуву) зростає з глибиною, змі-
нюючи товщину слабкого шару zi, методом по-
слідовних наближень знаходять найбільше зна-
чення Lext, яке повинно відповідати умові: 
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де zi – глибина нижньої поверхні ковзання; 
c2d – розрахункове значення зчеплення ґрун-

ту основи під підошвою армування; 
ξd – коефіцієнт збільшення проектного зна-

чення міцності ґрунту на зсув на метр глибини 
під підошвою армування; 

α2 – коефіцієнт ефективності взаємодії ґрун-
ту основи з геосинтетиком; 

γ1d – проектна питома вага ґрунту насипу; 
qQd і qGd – проектна інтенсивність, відповід-

но, рухомого і статичного привантаження на 
поверхні насипу. 

Якщо з розрахунку отримано Lext >Ls, вели-
чину закладання укосу необхідно зменшити 
(тобто, збільшити n). 

Для виконання багатоваріантних розрахун-
ків в середовищі EXEL складені програми, які 
реалізують приведені вище алгоритми розраху-
нку. 

IV. Розрахунки стійкості армованого насипу 
виконувались методом кругло-циліндричних 
поверхонь обертання [5, 6]. Для отримання 
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більш точних результатів розрахунків було ви-
користано програмне забезпечення ReSSA 3.0, 
за допомогою якого можна визначити стійкість 
не тільки однорідного ґрунтового масиву, а й 
багатошарової геологічної структури, врахову-
ючи армуючий геосинтетичний матеріал та ро-
зрахункову сейсмічність регіону [7]. 

 
Рис. 3. Схема зусиль до розрахунку стійкість основи 

проти вижимання 

Розрахунки проводились на пікетах з найбі-
льшою висотою насипу потужністю слабких 
ґрунтів основи: ПК 27+70 h=8,65; ПК 28+30 
h=9,14; ПК 28+70 h=8,71; ПК 29+10 h=6,94. 

Коефіцієнт запасу стійкості визначається 
згідно [7]: 
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∑
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di
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де ΣFdi – рівнодійна утримуючих сил відсіку 
обвалення; 

ΣNdi – рівнодійна зсувних сил відсіку обва-
лення. 

Необхідний коефіцієнт запасу стійкості для 
такого класу споруд становить Кз=1,5 [4, 5]. 

Армуючі шари забезпечують додатковий 
утримуючий момент для забезпечення загаль-
ної стійкості насипу. 

Потрібне зусилля в армуючому матеріалі 
для найбільш небезпечної критичної поверхні 
ковзання визначається за формулою: 

 
,RFKNT

T

diзdi
Rc

a
⋅∑−⋅∑=

 (7) 

де R – радіус найбільш небезпечної поверхні 
ковзання; 

aT – плече моменту армуючого полотна. 
Розрахунки показали, що цей критерій ви-

явився несуттєвим для даних умов закладання 
укосу. 

Розрахунок осідання насипу на слабкій ос-
нові та визначення часу до настання 90 % кон-
солідації слабких ґрунтів виконувався за тра-
диційною методикою шляхом оцінки напруже-
но деформованого стану ґрунтового масиву [8]. 
Розрахунки проводились на тих самих попере-
чних перерізах. Результати обчислювань пока-

зали, що максимальне осідання насипу буде 
коливатись в межах 0,24…0,31 м. 90 % осідан-
ня насипу відбудеться на протязі 79…107 діб 
[9], що дозволяє відмовитись від очікування 
консолідації високого насипу на протязі 18 мі-
сяців (547 діб) після закінчення спорудження 
земляного полотна, і дає змогу починати влаш-
тування верхніх шарів конструкції покриття 
ШЗПС менше ніж через 4 місяці після завер-
шення влаштування насипу. 

Для контролю за ходом осідання насипу в 
тілі земляного полотна на різних відмітках бу-
ли встановлені 12 маяків (рис. 4). 

 
Рис. 4. Схема розміщення маяків в створі 

На рис. 5 наведені результати вимірювань 
зміни осадки/піднімання насипу з початку спо-
стережень. 

 
Рис. 5. Результати розрахунку зміни осад-

ки/піднімання насипу з початку спостережень 

Практично на всіх маяках спостерігалася 
стабілізація насипу за період спостережень. 

Загальні переміщення (вертикальні) за пері-
од спостережень не перевищували: осадка – 27 
мм (маяк на ПК 28+14 розміщений на відстані 
50 м справа від осі) та піднімання – 5 мм (маяки 
на ПК 27+60 та ПК 27+75). Коливання рівня 
маяків за час спостережень можуть бути 
пов’язані з опадами (осадка за рахунок само-
ущільнення для маяків ПК 27+60 та ПК 28+14) 
та відповідним коливанням рівня підземних вод 
(піднімання для маяків 2 та 6) за рахунок зва-
жувальної дії води на піщаний шар в перший 
місяць спостережень. 

В подальшому за період з 04.09.2010 по 
08.11.2010 (особливо за останній місяць) осадка 
насипу практично стабілізувалася на всіх маяч-
ках. 
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Якщо врахувати, що величина осадки згідно 
норм не повинна перевищувати 15 … 20 мм для 
всіх маяків за рахунок армування вдалося дося-
гти стабілізації осадки. 

На рис. 6 і 7 наведено приклади конструкти-
вного рішення забезпечення стійкості земляно-
го полотна на ділянці залягання слабких ґрун-
тів. 

 
Рис. 6. Схема армування земляного полотна на ПК28+70 

 
Рис. 7. Схема армування поблизу водо перепускної споруди 

В результаті вищевказаних розрахунків на 
ділянці ПК26+00 – ПК29+95 були розроблені та 
реалізовані наступні заходи [9]: 

- після часткової виторфовки слабких 
ґрунтів (насипного ґрунту, мулу глинистого 
текучого і торфу осокового, добре розкладено-
го) і заміни їх на пісок середньої крупності на 
сплановану поверхню на всю ширину земляно-
го полотна, тобто на 330 м, влаштовано шар з 
нетканого термоскріпленого геотекстилю з по-
ліпропілену Typar®SF77 з міцністю на розтяг 20 
кН/м та з відносним видовженням 55 %. Нетка-
ний термоскріплений геотекстиль в даному ви-
падку виконує функції: фільтрування (забезпе-
чення затримання дрібнозернистих часток і за-
хисту від суфозії), розділяння (запобігання пе-
ремішування часток при вкладанні) і часткове 
посилення [5]; 

- земляне полотно влаштовано з супіску 
пилуватого з добавками негашеного молотого 
вапна (для осушення перезволоженого ґрунту), 
з перемішуванням і пошаровим ущільненням 
по 30…50 см для досягнення максимальної 
щільності [8, 10]; 

- на глибині 6,5 м від верху ШЗПС влаш-
товано 3 шари армуючих і підсилюючих гео-
ґраток. Два шари тканих геоґраток Armatex®M 
110/110 із PVA, з міцністю на розтяг (вздовж/ 
поперек) 110/110 кН/м та з відносним видов-
женням (вздовж/поперек) 6±2 %. Та один шар 
тканих геоґраток Armatex®G 110/110 із PET, з 
міцністю на розтяг (вздовж/поперек) 110/110 
кН/м та відносним видовженням (вздовж/по-
перек) 13±2,5 %; 
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- ширина армованої зони – 97,5 м в кож-
ну сторону від осі ШЗПС. Відстань між шарами 
армування по вертикалі становить 0,5 м; 

- над кожним шаром геоґраток вкладено 
шар щебенево-піщаної суміші оптимального 
складу С5 потужністю 0,5 м; 

- над водоперепускним колектором (+0,8 
м від верху споруди) на всю довжину ділянки, 
та на ширину ШЗПС влаштовано геоматрац – 
об'ємна геосинтетична конструкція висотою 1,0 
м, заповнена щебеневим матеріалом; 

- над геоматрацом додатково влаштовано 
в залежності від висоти насипу 3…5 шарів ар-
муючих геоґраток Armatex®M 150/150 (на ши-
рину ШЗПС плюс 20 м з кожної сторони), із 
PVA, з міцністю на розтяг (вздовж/поперек) 
150/150 кН/м та відносним видовженням 
(вздовж/поперек) 6±2 %; 

- відстань по вертикалі між шарами гео-
ґраток становить 0,3 м; 

- над кожним шаром геоґраток влаштова-
но шар щебенево-піщаної суміші оптимального 
складу С7 потужністю 0,3 м. 

На ПК27+36 земляне полотно перетинає під 
кутом 49° залізобетонний колектор, що пропус-
кає під ШЗПС старий водотік з блукаючим рус-
лом. Колектор влаштований на пальовому 
ростверку і не спирається на слабкий ґрунт ос-
нови, тобто практично не допускає осідання. 
Для зменшення нерівномірності осідання на 
межі ґрунт земполотна – жорстка конструкція 
колектора були виконані наступні заходи: 

- після часткової виторфовки слабких 
ґрунтів і заміни їх на пісок середньої крупності 
виконано укріплення пазух колектора цементо-
ґрунтом методом холодного рецайклінгу [10]. 
Вміст цементу 8…12% від маси ґрунту. Шири-
на укріпленої зони змінюється по висоті від 6,5 
м до 3,0 м з обох боків колектора. Цементоґ-
рунт вкладається пошарово (h=0,30 м); 

- на всю ширину ШЗПС на відстані 0,15 
м від верху водопропускної споруди по верти-
калі і на ширину водопропускної споруди +0,5 
м з кожної сторони вкладено 1 шар армуючих і 
підсилюючих геоґраток Armatex®M 110/110, 
далі на 0,15 м вище на всю ширину водопропу-
скної споруди плюс 7,5 м з кожної сторони 
вкладається 1 шар армуючих і підсилюючих 
геоґраток Armatex®M 150/150. На відстані 75 м 
від осі ШЗПС, ще на 0,15 м вище вкладається 1 
шар армуючих і підсилюючих геоґраток 
Armatex®M 150/150 на всю ширину водопропу-
скної споруди плюс 9,0 м з кожної сторони. 

Як і передбачалось розрахунком [9], через 
107 діб після завершення влаштування насипу 

(березень 2011 року) відбулось 90 % консоліда-
ції насипу на слабкій основі. Відмітки верху 
насипу в залежності від погодних умов коли-
ваються в межах 1,0…1,5 см, що дало змогу 
розпочати влаштування шарів конструкції 
ШЗПС та завершити реконструкцію ДП МА 
«Львів» імені Данила Галицького до початку 
Євро 2012. 

 
Рис. 8. Початкова стадія спорудження насипу 

 
Рис. 9. Армування геогратками верхніх шарів насипу 

 
Рис. 10. Підготовка ділянки до здачі в експлуатацію 

Висновок. Критерії розрахунку армованих 
конструкцій дають змогу раціонально, обґрун-
товано і системно підходити до вибору оптима-
льного виду геосинтетики з позицій його функ-
ціональності, довговічності та ефективності 
роботи в конструкції земляного полотна, особ-
ливо при його спорудженні на слабких ґрунтах. 
За результатами розрахунків встановлено необ-
хідну кількість шарів, міцність та деформатив-
ність ГМ для армування слабкої основи смуги 
подовження аеропорту м. Львова. 
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Використання геосинтетичних матеріалів 
при реконструкції ШЗПС міжнародного аеро-
порту «Львів» дозволило вирішити такі основні 
питання: 

- забезпечення рівномірності осідання та 
зменшення терміну консолідації насипу на сла-
бкій основі до 107 діб замість 18 місяців згідно 
традиційної технології; 

- забезпечення стійкості та несучої здат-
ності високого насипу без повної виторфовки 
тиксотропних ґрунтів основи; 

- забезпечення безперебійної роботи при 
несприятливих ґрунтово-геологічних, гідроло-
гічних та погодних умовах; 

- отримані результати є основою для вне-
сення змін в існуючі нормативні документи та 
при розробці нових нормативів (ДБН, ГБН, 
ДСТУ). 

- розроблення технології виконання робіт 
при використанні геосинтетичних матеріалів 
для армування слабкої основи. 
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ПОВЫШЕНИЕ СТОЙКОСТИ ПРИРОДНОЙ ОСНОВЫ 
ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ИСКУССТВЕННОЙ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНОЙ 
ПОЛОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭПОРТА «ЛЬВОВ» имени 
ДАНИЛЫ ГАЛИЦКОГО 

В статье отображены основные требования и пример расчета усиления слабого основания геосинтетиче-
скими материалами для реконструкции Львовского аэропорта рамках подготовки к Евро-2012. Определены 
требования к материалам для армирования и приведено примеры конструктивных решений для увеличения 
несущей способности грунтового основания. 

Ключевые слова: геосинтетические материалы, устойчивость основания, несущая способность 

I. P. HAMELIAK, A. V. NIKOLAYCHUK, H. V. ZHURBA 

STRENGTHENING THE NATURAL BASE AT ELONGATION  
OF ARTIFICIAL RUNWAY AT DANYLO HALYTSKYI 
INTERNATIONAL AIRPORT «LVIV» 

In the article, the main requirements and an example of calculation of strengthening the weak base by geosyn-
thetic materials for reconstruction of Lviv airport within the framework of preparation to Euro-2012 are displayed. 
The requirements to reinforcing materials are defined and the examples of constructive designs for increasing the 
soil base supporting power are provided. 

Keywords: geosynthetic materials, base stability, supporting power 
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В. В. ПРИСТИНСЬКА (ДІІТ) 

ДО ПИТАННЯ НАДІЙНОСТІ ТА ДОВГОВІЧНОСТІ 
БЕЗБАЛАСТНОГО МОСТОВОГО ПОЛОТНА 

В статті розглянуто основні причини виникнення дефектів у плитах безбаластного мостового полотна 
під час їхньої експлуатації. Проаналізовано недоліки, які заважають вважати конструкцію цих плит доско-
налою і підвищити надійність та довговічність пролітних будов мостів. 

Ключові слова: мостове полотно, надійність, довговічність, тріщиностійкість, електрокорозія 

На залізницях України при капітальних ре-
монтах мостів передбачається повна заміна  де-
рев’яних брусів на залізобетонні плити безба-
ластного мостового полотна (БМП). Поряд с 
безперечними перевагами, особливо в експлуа-
тації, БМП на залізобетонних плитах має ряд 
недоліків. До найбільш поширених дефектів 
можна віднести наступні: повздовжні  і діаго-
нальні тріщини в плитах, відколи бетону плит у 
місцях їхнього кріплення шпильками, ослаб-
лення натягання або обрив шпильок і, як наслі-
док, розлад вузлів кріплення плит до балок про-
їжджої частини, руйнування армованого цемен-
тно-піщаного прокладного шару. Перераховані 
явища не викликають негайний вихід з ладу 
пролітної будови, проте їх масовий характер 
ускладнює експлуатацію споруди і може при-
вести до аварійної ситуації і до подорожчання 
утримування мосту [1]. Тому проведення до-
сліджень з метою виявлення причин пошко-
джень і вдосконалення конструкцій БМП є ду-
же актуальною задачею на сьогодні.  

Найбільш ймовірною причиною появи трі-
щин у плитах БМП є складний напружено-
деформований стан, у якому знаходяться плити 
під час експлуатації. Нерівномірність приля-
гання плит до балок поряд з суттєвими зусил-
лями притискання та циклічне навантаження їх 
рухомим складом призводить до виникнення 
напружень, що суттєво відрізняються від роз-
рахункових, як за характером дії, так і за вели-
чиною. Найбільш характерним та небезпечним 
з позиції надійності конструкції є поява тріщин 
на поверхні плити вже у перші тижні після по-
чатку експлуатації [2].  

Ще однією не менш важливою причиною 
появи тріщин може бути накопичення залиш-
кових деформацій швидконатікаючої повзучос-
ті, що повторюється, при проходженні потягів в 
бетонах, склади яких володіють підвищеними 
величинами таких деформацій. У свою чергу, 
на величини залишкових деформацій в бетоні 
впливає багато чинників, у тому числі:  

А. Конструктивні: конструктивні особливо-
сті плит з урахуванням пластичних властивос-
тей бетону спричиняють виникнення значного 
напруження розтягу в бетоні. 

Б. Технологічні: а) недосконалість складу 
бетону, що спричиняє підвищену повзучість 
бетону стиснутої зони; 

б) коливання властивостей матеріалів (вміст 
пилуватих часток в деяких партіях щебеню, ко-
ливання зернового складу, вміст в піску 
крем’янистого гравію,  коливання активності 
цементу, тривалість перемішування бетонної 
суміші, неоднорідність розподілу температури 
в пропарювальній камері та ін.); 

в) зміна параметрів геометрії плит - непара-
лельності площин для спирання плит на по-
вздовжні балки мосту, що сприяє виникненню 
діагональних тріщин при експлуатації плит. 

В. Експлуатаційні: а) прокладний шар ши-
риною 100 мм збільшує напруження в плиті в 
порівнянні з прокладним шаром 200 мм, при-
зводить до «перетягування» шпильок; 

б) невідповідність нормі сили натягнення 
високоміцних шпильок при монтажі і експлуа-
тації плит БМП на мостах [3]. 

Значення мостового полотна для мостів на 
електрифікованих постійним струмом ділянках 
залізничних ліній значно вище, ніж для ліній із 
змінним струмом і не електрифікованих. Необ-
хідно враховувати, що електрокорозія металів і 
залізобетону (корозія арматури) протікає при-
близно в 4 рази інтенсивніше і швидше, ніж 
просто корозія. Крім того, останнім часом ви-
явлений ще один вид електрокорозії, при якому 
кородує не лише арматура (як це прийнято 
вважати), але і сам бетон, - електрокорозія від 
пульсуючого однонаправленого постійного 
струму при проходженні електровоза. Цілесп-
рямованих способів захисту від цього виду еле-
ктрокорозії досі не існувало, оскільки не був 
відомий її механізм. Проте з описом природи і 
механізму цього виду корозії стає усвідомле-
ною провідна роль мостового полотна в коро-
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зійному пошкодженні як металевих, так і залі-
зобетонних пролітних будов і інших частин мо-
стів, а також перспективність вживання мосто-
вого полотна із залізобетонних плит. Але до 
недоліків, які все ж заважають вважати конс-
трукцію БМП досконалою і підвищити надій-
ність та довговічність пролітних будов мостів 
відносяться: 

а) збільшення жорсткості (деформативності) 
підрейкової основи, що підвищує зношування 
рухомого складу і рейкового шляху; 

б) недостатній захист від корозії металевих 
конструкцій пролітної будови під плитами че-
рез недосконалість, порушення або зношування 
гідроізоляції стиків, прокладного шару, вузла 
кріплення плити з металевими балками; 

в) значне збільшення ймовірності електро-
корозії металевих конструкцій і арматури залі-
зобетонних конструкцій пролітної будови, від 
струмів витоку на електрифікованих ділянках з 
постійним струмом в контактній мережі, а та-
кож електрокорозії бетону від пульсуючого од-
нонаправленого постійного струму при вхо-
дженні електровоза на міст. Підвищення ймові-
рності цих видів корозії обумовлене в першу 
чергу нижчим електроопором залізобетону 
плит, в порівнянні з деревиною брусів, введен-
ням більшої кількості потенціальних локальних 

місць витоку струму з рейок на металоконстру-
кції через забруднені, несправні або недоскона-
лі вузли кріплення рейок з плитами, вузли 
з’єднання плит з металевими балками, стики 
між плитами, а також прокладний шар; 

г) недостатня тріщиностійкість і морозо-
стійкість самих плит, що зменшує несучу здат-
ність  і довговічність полотна, а також знижує 
його електроопір.  
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В. В. ПРИСТИНСКАЯ 

К ВОПРОСУ НАДЕЖНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ 
БЕЗБАЛЛАСТНОГО МОСТОВОГО ПОЛОТНА 

В статье рассмотрены основные причины возникновения дефектов в плитах безбалластного мостового 
полотна во время их эксплуатации. Проанализированы недостатки, которые мешают считать конструкцию 
этих плит совершенной и повысить надежность и долговечность пролетных строений мостов. 

Ключевые слова: мостовое полотно, надежность, долговечность, трещиностойкость, электрокоррозия 
 

V. V. PRYSTYNSKAYA 

TO THE QUESTION OF RELIABILITY AND DURABILITY 
BALLASTLESS DECK OF BRIDGE 

The principal causes of operational defects in bridge ballastless deck plates are considered in the article. The 
drawbacks of these plates construction that prevent from achieving a higher level of bridge framework reliability 
and durability have been analysed.   

Keywords: deck of bridge, reliability, durability, crack strength, electrocorrosion 
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А. В. РАДКЕВИЧ (ДІІТ), Т. В. ТКАЧ (ПДАБА, Дніпропетровськ) 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ 
ПРОГРАМ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Запропонований підхід до визначення термінів освоєння інвестицій з урахуванням формалізації в еконо-
міко-математичному моделюванні вартісних і тимчасових умов дозволяє системно підійти до проблеми реа-
лізації інвестиційних програм і на цій основі вирішити задачу, що враховує особливості комплексів, обумо-
влені можливості організаційно-технологічних рішень і загальними обмеженнями зовнішнього середовища 
(інвестора) по введенню потужностей програми. 

Ключові слова: результативність, комплексний укрупнений сітьовий графік, інвестування, капітальні 
вкладення, проект, планування, управління, чистий дисконтований дохід, результат, лінійне програмування, 
алгоритм 

Вступ 

Задача вироблення організаційно-техноло-
гічних рішень (ОТР) у виді календарного плану 
моделі освоєння інвестицій у складних проек-
тах, з метою удосконалення планування, нале-
жить до числа першорядних задач усіх галузей.  

Постановка задачі 

Метою даної статті є формування єдиних 
математичних методів з урахуванням організа-
ційно-технологічних особливостей програм і 
запропонованому методі рішення, використо-
вуючи ідею теорії подвійності в задачах ліній-
ного програмування. 

Для постановки такої задачі варто виходити 
з існуючих світових стандартів, де крім вимог 
економіко-математичного змісту необхідно 
враховувати можливості інформаційних техно-
логій на рішення, а саме [69, 53]: 

- математична постановка задачі (дано, ви-
магається, умови); 

- опис задачі та її модель; 
- чисельний метод рішення (розробити, 

знайти в теорії дослідження операції); 
- складання алгоритму задачі; 
- складання програми; 
- налагодження програми; 
- рішення контрольного прикладу й еконо-

мічна інтерпретація задачі. 
Слід зазначити, що самим відповідальним 

моментом у процедурі процесу вироблення 
ОТР є постановка задачі. Існуючий досвід свід-
чить, що у світі витрачаються колосальні засо-
би на рішення неправильно поставлених задач 
[9]. 

Основна частина 

Сучасні інвестиційні проекти в будівництві 
відрізняються великими капітальними вкладен-

нями, що освоюються протягом тривалого часу 
і для них характерні в ході реалізації не тільки 
витрати (у виді інвестування частин програми), 
але і надходження доходів. Як приклад можна 
розглядати будівництво комплексу об’єктів, де 
окремі будівлі вводяться в експлуатацію в різні 
періоди часу і починають давати продукцію з 
моменту введення, тобто випуск продукції по-
чинається в різні моменти часу, що передують 
терміну завершення всієї програми будівництва 
в цілому. 

В основу вибору ОТР на предпроектній ста-
дії варто застосувати ітеративний підхід і здій-
снити його в кілька етапів. Згідно ДБН А.3.1-5-
96 для моделювання реалізації інвестиційних 
проектів (ІП) використовується комплексний 
укрупнений сітьовий графік (КУСГ) і на їхній 
основі проводиться вибір варіантів освоєння 
інвестицій з обліком як витрат на зведення 
окремих частин проектів так і випуском проду-
кції й одержанням доходів. КУСГ – канонічна 
сітьова модель у прямій формі, де вершини 
графа відображають події, дуги – операції чи 
комплекси робіт [30]. 

Передбачається, що абсолютні величини ін-
вестицій і доходів відомі і можуть бути зістав-
лені з моментом настання деяких подій сітьової 
моделі, що відповідають початку чи завершен-
ню окремих етапів програми (комплексу), які 
мають самостійне значення. 

Проста різниця витрат і доходів не може 
служити прийнятним критерієм оцінки вибору 
ОТР, оскільки вони відповідають різним пері-
одам часу і їх варто привести в порівняльний 
вид. Такий підхід суперечить сучасній концеп-
ції оцінки інвестиційних проектів. Тому різни-
ця між витратами і доходами, дисконтування 
по нормі приведення повинна бути використана 
як критерій на етапі розробки проекту органі-
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зації будівництва (ПОБ) й обґрунтування ви-
трат та термінів їхнього освоєння. 

Розглянемо КУСГ – граф ( , )G U A з безліччю 
вузлів (подій) і операцій, що мають тривалість 

ijτ . Частини подій відповідають величини інве-

стицій iW −  – (знак мінус означає витрати), мо-
мент здійснення яких збігаються з iT  – раннім 
терміном здійснення i -тих чи подій доходу 
(прибутку) iW +  , вимірюваного в тих же одини-
цях, що і вкладення, причому терміни одер-
жання його також збігаються з iT . Таким чи-
ном, дана модель ( , )i j A∈ , ijτ , iW + , iW − , заданT . 
Потрібно знайти таке рішення (план) у реаліза-
ції ІП, що задовольняє заданим сітьовим обме-
женням, умовах інвестора та максимізуючи 
ефект ІП. Під ефектом розуміється алгебраїчна 
сума приведених по формулі експонентного 
дисконтування фінансових потоків у подіях, де 
потік у події розглядається як різниця між ве-
личинами доходів і вкладень, що відповідають 
цій події. Мова йде про визначення чистого ди-
сконтованого доходу (ЧДД) обраного рішення. 

Така задача формалізується у виді задачі 
математичного оптимального програмування. 
Потрібно знайти вектор 1 2( , , , )nT T T T… , макси-
мізуючи цільову функцію задачі 

1( ) exp( ),i
i

W T W T= −α∑  де  

 1 1 1/(1 ) exp( )TW W W T= + α = −α  (1.1) 

за обмежень 

 1 0,T =  i j ijT T t− ≥  для усіх ( , )i j A∈ , (1.2) 

α  – постійна норма дисконту, дорівнює прийн-
ятій для інвестора нормі доходу на капітал. 

У цих вираженнях (1,2,..., )U n= – безліч 
упорядкованих вузлів-подій. 

Початкова подія 1i =  визначає умови, при 
яких приступають до реалізації ІП (наприклад, 
інвестиції на першу чергу виділені). Кінцеве n -
і подія відповідно характеризує остаточний ре-
зультат ІП (акт про завершення ІП підписаний). 

Всі інші проміжні події (2,3,..., 1)i n= − , як у 
будь-яких мережах, мають двоїстий характер. 
Вони визначають результат виконання відпові-
дних операцій, що входять у розглянуту подію, 
а з іншого боку – є умовою початку операцій, 
що виходять з події. Кожному i U∈ зіставлений 

iT  – шуканий термін настання події i  і iW  – 
фінансовий потік у події j , рівний різниці між 
доходом і вкладеннями в цій події; A  – безліч 

дуг – реальних операцій мережі, для кожної 
дуги ( , )i j  з ( )A j i>  задана тривалість ijt  – не-
негативна константа. 3T  (термін завдань інвес-
тором) – задає максимально припустимий про-
міжок часу між термінами настання відповід-
них подій (наприклад, 1T  і nT ). Такі пари подій 
не зв’язані звичайними технологічними (мере-
жними) залежностями, але обмеження включа-
ється в число мережних і задача (1.1, 1.2) на 
модифікованій мережі має сенс, тобто область 
припустимих рішень задачі не порожня й об-
межена, що означає сильний зв’язок графа і 
відсутність у ньому контурів позитивної дов-
жини. 

Метод рішення задачі запропонований  
у (1.1, 1.2), заснований на послідовному обчис-
ленні вектора термінів здійснення подій 

1 2( , , , )nT T T T= …  для серії допоміжних задач 
лінійного програмування (ЛП) з обмеженнями 
(1.2), де цільова функція представляє лінійну 
частину розташування (1.1) у ряд Тейлора [69] 
в околиці сектора – рішення попередньої допо-
міжної задачі. 

Як показав аналіз [69], відзначене допущен-
ня – основний недолік цього методу, оскільки 
неможливо заздалегідь оцінити близькість ви-
хідного рішення до оптимального, а число іте-
рації істотно залежить від цього. Крім цього, у 
викладеному методі не можна чітко визначити 
спосіб побудови вихідного вектора двоїстих 
перемінних. 

У дослідженнях [69] запропонований етап-
ний метод рішення задачі: 

- визначення оптимальних термінів 
здійснення подій – 1( ,..., )nT T T= ; 

- визначення фінансових потоків у 
подіях 1( ,..., )nW W W= ; 

- визначення дугових фінансових по-
токів 1( ,..., )ij ij nf f f= . 

- визначення надійності і ризику рі-
шень. 

Такий етапний підхід вимагає рішення од-
ночасно декількох задач, що також має нарівні 
з перевагами і недоліками, що полягають у до-
даткових обчислювальних процедурах, а визна-
чення 1 2( , ..., )nT T T T=  не зв’язане з 
інвестуванням і є особистим випадком загаль-
ного методу. 

У теорії потокового програмування мається 
цілий ряд алгоритмів, що відрізняються 
модифікацією відомої процедури розміщення 
позначок (кодування) Форда–Фалкерсона [69]. 
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Нами пропонується використовувати інший 
підхід до рішення задачі визначення термінів 
освоєння інвестицій, що базується на лінеари-
зації задачі (3.1) за допомогою заміни перемін-
них і наступному рішенні прямої і двоїстої за-
дачі ЛП за допомогою потокового алгоритму 
[69], що відрізняється від алгоритму, який ви-
користовується. Внаслідок позитивного коефі-
цієнта α і однозначності та монотонності екс-
понентної функції систему (1.2) можна записа-
ти в еквівалентному виді: 

,i j ijT T− ≤ −τ exp( ) exp( ),i j ijT T− ≤ −τ  
exp( ) exp( ),i j ijT Tα −α ≤ −ατ  
exp( ) exp( ),

exp( )
i

ij
j

T
T

α
≤ −ατ

−α
 

exp( ) exp( )exp( )i ij jT T−α ≥ ατ − , 

1

exp( ) exp( ) exp( ) 0
exp( ) 1

ij j iT T
T

ατ ⋅ −α − −α ≤ ⎫
⎬−α = ⎭

. 

Чи, вводячи нові перемінні  
exp( ), 1,2...,i ix T i n= −α = ; 

 
1

exp( ) 0,
0

j ij ix x
x
ατ − ≤

=
 
( , )i j A∈ ⎫

⎬
⎭

. (1.2’)     (3.2’ ) 

При цьому цільова функція (1.1) задачі 
приймає лінійний вид: 
 ( ) i i

u
W x W x=∑ . (1.1′) 

З незаперечності тривалості – ijτ усіх реаль-
них операцій ( , )i j A∈  і із системи (1.2) 
випливає незаперечність термінів здійснення 
всіх i U∈ , 

1 1 0,j j jL T L∞ > − ≥ ≥ ≥  2,3,...,j n= , 
де ijL  – довжина максимального (критичного) 
шляху з i  в j , і в силу сильного зв’язку графа 
існує шлях кінцевої довжини з j  у початкову 
подію 1. 

Аналогічно з (1.2′) випливає 
10 0,ji j jL T L> − ≥ ≥ ≥  2,3,...,j n=  

і задача, двоїста до (1.1′)–(1.2′) запишеться: 
знайти вектор ( ),ijf f=  ( , )i j A∈ , мінімізуючи: 

 1 1 11
( ) exp( ) ,j ij

V f f f W= − ατ +∑ ∑  (1.3) 

за обмежень: 
 exp( ) ,ij ji ji if f W− ατ = −∑ ∑  2,3,..., ,i n= (1.4) 
 0,ijf ≥  для ( , ) ,i j A∈  (1.5) 

З огляду на (1.4), цільову функцію (1.3) 
можна перетворити: 
 ( ) (1 exp( ))i ij ijV f W f= + − ατ∑ ∑  (1.3′) 

По своєму математичному формуванню 

задача (1.3’, 1.5) відрізняється від відомої зада-
чі визначення потоку мінімальної вартості (1.2, 
1.3) наявністю коефіцієнтів exp ( )ijατ  в обме-
женнях (1.4), що ускладнюють процес перероз-
поділу потоків при рішенні. 

Виходячи з прийнятої термінології, бу-
демо називати перемінні ijf  потоками по дугах 
(i, j), ( , ) ,i j A∈  а величини: 
 exp( )i ij ji ij

j j
V f f t= − α∑ ∑  

- потоками в подіях i , i U∈ . Тоді нерів-
ності (1.5) показують, що пропускні здібності 
дуг нескінченні, а (1.4) дозволяє трактувати 
вершину i , 2,...,i n= , як джерело, якщо 

0i iV W= − > , як проміжну вершину, якщо 
0i iV W= − =  чи як стік, якщо 0i iV W= − < . По-

чаткова вершина (1.1) буде інтерпретуватися в 
залежності від знака 
 1 1( )V V f W= − . (1.1) 

Покажемо, що область припустимих рі-
шень задачі не порожня, тобто існує потік 

( ,( ) ),ijf f i j A= − ∈  задовольняючий (1.4) і 
(1.5). Ранг системи рівностей (1.4) дорівнює 

1,n −  оскільки ліві частини рівнянь являють 
собою, лінійно незалежні лінійні форми від m 
перемінних, ,m n≥ . Знайдемо довільне рішення 
системи і для кожної дуги, на якій 0,ijf <  виді-
лимо простий цикл, що містить у собі початко-
ва подія (1.1) і цю дугу (такий цикл завжди іс-
нує внаслідок сильного зв’язку графа ( , )G U A ), 
і збільшимо потоки по дугах цього циклу так, 
щоб вони як і раніше задовольняли (1.4), і для 
кожної дуги циклу потік ijf  по ній став би не-
негативним. Таке перетворення потоків можна 
провести завжди і нескінченним числом спосо-
бів. Значить область припустимих значень за-
дачі (1.3, 1.5) не порожня і необмежена. 

Цільова функція (1.1), чи, що те ж саме 
(1.1’), обмежена на області припустимих 
варіантів (планів) задачі. 

( ) exp( )i i i
i u i u

W T W T W
∈ ∈

= −α ≤ < ∞∑ ∑  

Для задачі (1.1, 1.2) і (1.3, 1.5) виконана тео-
рема подвійності, тобто оптимальне значення 
функції (1.1) дорівнює оптимальному значенню 
(1.3) і верхня грань у вихідної і нижня грань у 
двоїстій задачі досягаються на області припусти-
мих рішень відповідних задач. Відома 
властивість оптимальності рішень пари двоїстих 
задач ЛП полягає в тім, що двоїсті перемінні мо-
жуть бути строго більше нуля лише тоді, коли 

236



відповідні обмеження прямої задачі мають форму 
рівностей (тобто тверде), якщо 

0ijf >  , те exp( ) 0j ij ix xατ − = , 
 0ijr = , (1.6) 

де ijy  – резерв часу операції ( , )i j , обу-
мовлений по вираженню  
 ij j i ijr T T= − − τ . (1.7) 

Вектор-потік ( , ( ) )ijf f i j A= − ∈  зв’язаний із 

планом 1( ,..., )nT T T= , якщо план T  допустимо, 
тобто задовольняє системі (1.2), і ijf  
задовольняє умовам (1.4) і (1.6). Дуга ( , )i j  
називається насиченою, якщо потік по ній 

0ijf ≥ . Для кожного припустимого плану T  
існує зв’язок з ним потік ijf  (не обов’язково 
задовольняючий (1.5). Зменшуючи потоки по 
дугах простих циклів, що містять початкову 
подію, можна домогтися того, що б всі 0ijf ≤  й 
умова (1.4) не порушувалися. Тоді (1.6) свідомо 
виконується. Якщо виходити з припустимого 
плану T , для якого можна виділити 1n −  дуг з 
нульовими резервами часу, не утворюючих 
замкнутих ланцюгів, то зв’язаний з T  потік ijf  
знайти особливо просто: покласти потоки по 
інших дугах мережі рівними нулю і вирішити 
систему 1n −  рівняння (1.4) з 1n −  невідомими, 
те зроблено в дослідженнях (1.8). Як такий 
план T  можна взяти, наприклад, ранній при-
пустимий план вихідної задачі (здійснення 
i U∈  по ранніх термінах P

iT ). 
Критерієм оптимальності зв’язаних рішень 

T  і ijf j буде насиченість усіх дуг. Кожну нена-

сичену дугу * *( , )i j  за кінцеве число кроків 
можна «наситити», тобто знайти нову пару 
зв’язаних рішень T  і ijf  з * * 0i jf ≥  так, що не 

з’являться нові ненасичені дуги і потоки інших 
насичених дуг не зменшуються, а значення 
(1.4) залишиться колишнім чи збільшиться, не 
перевершуючи оптимального значення. 

Вишукування такого оптимального рішення 
виробляється за допомогою процедури 
розміщення позначок подій Форда-Фалкерсона. 
Використовувана методика в (1.8) дозволяє ус-
тановити оптимальне рішення на основі 
корекції ранніх термінів здійснення подій шля-
хом дозволу протиріч між прямими і двоїстими 
оцінками. У даному підході коректування 
здійснюється збільшенням терміну реалізації 

проекту так, що усі 0ijf ≥ . Розглянемо при-
клад, приведений на рис. 1.1. 

Визначимо оптимальні терміни реалізації 
операції ( , )i j A∈  і здійснення подій iT  на 
основі методики (1.3, 1.8). Результат приведе-
ний у табл. 1.1. Тут тимчасові оптимальні 
оцінки реалізації операцій і здійснення подій 
визначені без зв’язків з дуговими фінансовими 
потоками, які залежать від ( )i iW W− + , тут ijf  – 
має інший зміст, але тимчасові оцінки 
збігаються з методом, що розглядається далі. 

Таблиця  1 .1  

Визначення оптимальних режимів 
 виробництва операцій на основі потокового  

алгоритму Форда-Фалкерсона 

( )i j−
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104-
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15 
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18 
 
2 

 
9 
 
6 
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1 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
15 
 
8 
 
- 
 
2 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

105-
107 
105-
108 
106-
107 

 
6 
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18 
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   251 257 197   185  
де ijd , ijD  – організаційно-технологічні режи-
ми ( , )i j A∈  відповідно прискорений і нор-
мальний; 

ijx  – шукана невідома перемінна задачі 
(пряма оцінка) визначається за виразом 

min( )ij j i ijx T T D= − − ; 

ijC  – ціна скорочення операції на одиницю 
часу; 

ijf  – двоїста перемінна, відповідна прямій 
оцінці ijx ; 

ijγ  – двоїста перемінна, відповідна оцінці 

ijD  в прямій задачі max(0, )ij ij ijC fγ = − ; ijδ  – 
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відповідно ijd  і max(0, )ij ij ijf Cδ = − ; 
V  – сумарний потік вихідний, тобто 

1
1

j
i

V f
=

=∑  чи вхідний – 
1

in
i

V f
=

=∑ , 

(1,2,..., 1)i n= − , (2,3,..., ).j n=  
Цільова функція прямої задачі: 

 ( ) 251
A

L x Cx= =∑  чол/дн. 

Цільова функція двоїстої задачі: 
( ) ij ij ij ij

A A
Z f T V D d= ⋅ + γ − δ =∑ ∑  

33 2 185 66 185 251= ⋅ + = + =  чол/дн. 
( ) ( ) 251L x Z f= =  – Задача вирішена вірно. 
Залучення виконавців в традиційному 

рішенні: 
( ) ij ij ij ij

A A
L d C D C d= − =∑ ∑  

257 197 60= − =  чол/дн. 
Залучення виконавців в оптимальному 

рішенні: 
( ) ij ij ij ij

A A
L d C D C x= − =∑ ∑  

257 251 6= − =  чол/дн. 
Якщо 60–100 %, то 6 – x , 10%x = . В опти-

мальному рішенні при визначених невідомих – 
ijx  методом позначки подій для розглянутого 

приклада залучається тільки 10% додаткових 
сумарних ресурсів від 60, що складають 100%.  

Якщо визначити оптимальні терміни 
здійснення подій у тандемі з інвестиціями (рис. 
1.2) і на основі ідеї теорії подвійності в задачах 
оптимального програмування, то результат ви-
ходить адекватний, тобто значення невідомих 
збігаються, але в табл. 1.1 дугові потоки не 
зв’язані з інвестуванням. З цього можна робити 
висновок, що можливо має місце окремий ви-
падок наявного загального методу визначення 
календарних термінів освоєння складних 
проектів (програм) з урахуванням вектору 
інвестування на підвищення результативності 
діяльності будівельного підприємства. 

Аналіз вихідного варіанта задачі 

Вихідна модель задачі приведена на рис. 1.1. 
Розрахунок вихідного варіанта задачі приведе-
ний у табл. 1.2. 

 
Рис. 1.1. Модель програми (проекту) з початковим рішен-
ням: ,i j  – номера подій; ( )i jW – фінансовий потік подій 

( )i j
 

 (W − – інвестування, W +  – 
доходи); 

( )i jT – ранні терміни здійс-
нення (настання) подій ( )i j ;   

ijf – потік (фінансовий) по дузі ( )i j , 

ijt – тривалість операції ( )i j . 
Значення цільової функції прямої задачі 

( ) 85,57W T =  й у вихідному варіанті визнача-
ється в такий спосіб: 

1 200exp( 0,01 0) 200;W − = − − ⋅ = −  

2 200exp( 3 0,01) 194,09;W − = − − ⋅ = −  

3 200exp( 0,01 2) 196,04;W − = − − ⋅ = −  

4 100exp( 0,01 4) 96,08;W + = − ⋅ =  

5 400exp( 0,01 8) 369,25;W + = − ⋅ =  

6 200exp( 0,01 10) 180,97;W − = − − ⋅ = −  

7 300exp( 0,01 16) 255,64;W + = − ⋅ =  

8 100exp( 0,01 20) 81,87;W + = − ⋅ =  

9 300exp( 0,01 20) 245,62;W − = − − ⋅ = −  

10 200exp( 0,01 26) 154,21;W + = − ⋅ =  

11 200exp( 0,01 32) 145,23;W + = − ⋅ =  

( ) 1102,8 1016,72 85,57W T = − =  

Цільова функція двоїстої задачі: 
( )( )( ) 1 exp 85,57i ij ij

u A
V f W t f= + − α =∑ ∑  

(1–2):  
1 exp( 0,01 3) 908,19 27,65− − ⋅ ⋅ = −  
(1–3):  
1 exp(0,01 2)( 6622,63) 12,58− ⋅ − =  
(2–4): 
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1 exp( 0,01 1) 99,0 0,99− − ⋅ ⋅ = −  
(2–5): 
1 exp( 0,01 5) 1036,85 53,16− − ⋅ ⋅ = −  
(3–6): 
1 exp( 0,01 8)( 43,2) 36,25− − ⋅ − =  
(5–7):  
1 exp( 0,01 8) 601,31 50,08− − ⋅ ⋅ = −  
(5–8): 
1 exp( 0,01 12) 88,69 11,39− − ⋅ ⋅ = −  
(6–9): 
1 exp(0,01 10)( 271,45) 28,55− ⋅ − =  
(7–10): 
1 exp( 0,01 10) 351,4 36,96− − ⋅ ⋅ = −  
(10–11): 
1 exp(0,01 6) 188,35 11,65− ⋅ ⋅ = −

 ( ) 77,38 191,79 i
u

V f W= − + =∑
 

144,43 200 85,57= + =
 ( ) ( ) 85,57W T V f= =  – значення цільової 

функції у вихідному варіанті. 
Оптимальний результат приведений у  

табл. 1.3 і на рис. 1.2. 

 
Рис. 1.2. Модель програми (проекту) з початковим 

рішенням: -194,09 – фінансовий потік у події  

103 (інвестиції); 102W − = 194,09 - Фінансовий потік  

(доход) у події; 104 – 102W −  =96,08;  

1 – оптимальна тривалість операції 102 104t − ; 

99,0 – фінансовий дуговий потік 102 104f −  

Цільова функція в опти-
мальному рішенні прямої 
задачі ( ) 96,45W T =  

1 200exp( 0,01 0) 200;W − = − − ⋅ = −  

2 200exp( 0,01 3) 194,09;W − = − − ⋅ = −  

3 200exp( 0,01 4) 192,16;W − = − − ⋅ = −  

4 100exp( 0,01 4) 96,08;W + = − ⋅ =  

5 400exp( 0,01 8) 369,25;W + = − ⋅ =  

6 200exp( 0,01 12) 177,38;W − = − − ⋅ = −  

7 300exp( 0,01 16) 255,64;W + = − ⋅ =  

8 100exp( 0,01 20) 81,87;W + = − ⋅ =  

9 300exp( 0,01 22) 240,76;W − = − − ⋅ = −  

10 200exp( 0,01 26) 154,21;W + = − ⋅ =  

11 200exp( 0,01 33) 143,78;W + = − ⋅ =  

 ( ) 200 194,09 192,16 96,08 369,25W T = − − − + + −
177,38 255,64 81,87 154,21 143,78− + + − + =   

1100,83 1004,39 96,45= − = . 

 Модифікований алгоритм 
 Форда-Фалкерсона 

Вихідний план: 
0,01α =  dir 33,00T =  

Таблиця 1.2  

Список дуг: 
I  J  ijt  ijf  

1 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
5 
5 
6 
6 
7 
7 
8 
9 
9 

10 

2 
3 
4 
4 
5 
5 
6 
5 
6 
7 
8 
7 
9 
8 

10 
11 
10 
11 
11 

3.00 
2.00 
2.00 
1.00 
5.00 
4.00 
8.00 
2.00 
3.00 
8.00 
12.00 
4.00 
10.00 
2.00 
10.00 
5.00 
4.00 
11.00 
6.00 

908.19 
-622.63 

0.00 
99.00 

1036.85 
0.00 

-435.20 
0.00 
0.00 

601.31 
88.69 
0.00 

-271.45 
0.00 

351.40 
0.00 
0.00 
0.00 

188.35 
 

Список вузлів: 
 

 iW   

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

-200.00 
-200.00 
-200.00 
100.00 
400.00 
-200.00 
300.00 
100.00 
-300.00 

0.00 
3.00 
2.00 
4.00 
8.00 

10.00 
16.00 
20.00 
20.00 
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Закінчення  табл .  

 iW   

10 
11 

200.00 
200.00 

26.00 
32.00 

Варіант не оптимальний  85,57V =  

 
Модифікований алгоритм 

 Форда-Фалкерсона 
 

Вихідний план: 
0,01α =  33,00dirT =  

Таблиця  1 .3  

Список дуг: 
I  J  ijt  ijf  

1 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
5 
5 
6 
6 
7 
7 
8 
9 
9 

10 

2 
3 
4 
4 
5 
5 
6 
5 
6 
7 
8 
7 
9 
8 

10 
11 
10 
11 
11 

3.00 
2.00 
2.00 
1.00 
5.00 
4.00 
8.00 
2.00 
3.00 
8.00 

12.00 
4.00 

10.00 
2.00 

10.00 
5.00 
4.00 

11.00 
6.00 

296.45 
0.00 
0.00 

99.00 
406.47 
58.97 
141.03 
0.00 
0.00 
0.00 

88.69 
288.24 
64.54 
0.00 
0.00 
0.00 

192.16 
179.17 
0.00 

 
Список вузлів: 

 iW   
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

-200.00 
-200.00 
-200.00 
100.00 
400.00 
-200.00 
300.00 
100.00 
-300.00 
200.00 
200.00 

0.00 
3.00 
4.00 
4.00 
8.00 

12.00 
16.00 
20.00 
22.00 
26.00 
33.00 

Варіант оптимальний: 

96,45V =  96,45W =  

Цільова функція двоїстої задачі:  

( )( )( ) 1 expi ij ij
u A

V f W t f= + − α∑ ∑  

(1,2): 1 exp( 0,01 3) 296,45 9,03− − ⋅ ⋅ = −  
(2,4): 1 exp( 0,01 1) 99,0 0,99− − ⋅ ⋅ = −  
(2,5):  1 exp( 0,01 5) 406,47 20,83− − ⋅ ⋅ = −  
(3,5):  1 exp(0,01 4) 58,97 2,41− ⋅ ⋅ = −  
(3,6):    1 exp( 0,01 8) 141,03 11,75− − ⋅ ⋅ = −  
(5,8):  1 exp(0,01 12) 88,69 11,31− ⋅ ⋅ = −  
(6,7):   1 exp( 0,01 12) 88,69 11,76− − ⋅ ⋅ = −  
(6,9):  1 exp(0,01 10) 64,54 6,79− ⋅ ⋅ = −  
(9,10): 1 exp( 0,01 4) 192,16 7,84− − ⋅ ⋅ = −  
(9,11): 1 exp(0,01 6) 179,17 120,8− ⋅ ⋅ = −  

 
,

(1 exp( )) 103,54ij
i j A

t
∈

− α = −∑ , 

( ) 200 103,54 96,45V f = − =  

( ) ( ) 96,45W T V f= =  – рішення вірне. 
Для виконаних розрахунків усі дані узяті з 

табл. 1.2 всі дугові потоки 0ijf ≥ ,  тобто 
виконується умова (1.5) і отримана 
відповідність iT  і ijf . 

Цільова функція задачі ( ) 96,45W T = , а у 
вихідному (початковому) рішенні  

( ) 85,57W T = , 

це зв’язано з максимізацією ефекту інвестицій-
ної програми, тобто ( ) maxW T → .  

Виконання розрахунку здійснюємо на 
основі розробленої програми модифікованого 
алгоритму Форда-Фалкерсона. Алгоритм задачі 
у виді укрупненої блок-схеми приведений на  
рис. 1.3. 

 
Рис. 1.3. Блок-схема алгоритму задачі 

У такий спосіб приведені дослідження у 
виробленні рішень і виборі стратегії в реалізації 
інвестиційних програм вимагають проведення 
аналізу можливостей інвестора і підрядчика в 
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оцінці варіантів з погляду встановлених 
термінів освоєння й одержання доходів від 
здачі черг (етапів), оцінки надійності і ризику. 

Приведені глибокі теоретичні дослідження і 
вивчений досвід дають можливість зробити 
висновки: 

Розроблений метод визначення термінів 
освоєння інвестицій на основі потокового алго-
ритму на рівні вибору стратегії дає рішення, 
максимізуючи доход від здачі комплексу. 

Виконане різноманітне пророблення аль-
тернатив і в результаті отримані перемінні 
прямої задачі (терміни здійснення подій 
мережі) і двоїсті перемінні (фінансові дугові 
потоки). 

Наукова новизна полягає у формуванні 
єдиних математичних методів з урахуванням 
організаційно-технологічних особливостей 
програм і запропонованому методі рішення, 

використовуючи ідею теорії подвійності в за-
дачах лінійного програмування. 
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А. В. РАДКЕВИЧ, Т. В. ТКАЧ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Предложенный подход копределению сроков освоения инвестиций с учетом формализации в экономико-
математическом моделировании стоимостных и временных условий позволяет системно подойти кпроблеме 
реализации инвестиционных программ и на этой основе решить задачу, что учитывает особенности компле-
ксов, обусловленные возможности организационно-технологических решений и общими ограничениями 
внешней среды (инвестора) по введению мощностей программы. 

Ключевые слова: результативность, комплексный укрупненный сетевой график, инвестирование, капита-
ловложение, проект, планирование, управление, чистый дисконтированный доход, результат, линейное про-
граммирование, алгоритм 

 

A. V. RADKEVICH, T. V. TKACH 

ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL ASPECTS  
OF THE PROGRAM OF THE CONSTRUCTION COMPANIES 

The proposed approach to determining the timing of development of investment, taking into account the 
formalization of economic-mathematical modeling of cost and time conditions allows a systematic approach to the 
problem of realization of investment programs and on this basis to solve a problem that takes into account the 
complex due to the possibility of organizational and technological solutions and the general limitations of the 
environment (investor) to impose power program. 

Keywords: Performance, an integrated network schedule enlarged, investing, investment, project planning, 
management, net present value, the result of the linear programming, algorithm 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КРУПНИХ 
ЗАПОВНЮВАЧІВ БЕТОНУ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 
ШПАЛ 

В роботі проведено аналіз реакційної здатності та фракційного складу крупних заповнювачів для вироб-
ництва залізобетонних шпал. 

Ключові слова: лужно-кремнієвокисла реакція, щебінь, фракційний склад, слюда 

Україна має багаті родовища якісного грані-
ту. Але застаріле обладнання кар’єрів, відсут-
ність належного контролю за відповідністю 
якісних показників щебенів, що виготовляють-
ся з українських гранітів та напрямком їх вико-
ристання створює іноді проблеми з довговічні-
стю для виготовлених з них залізобетонних ви-
робів. 

Одним з найбільш відповідальних напрямків 
використання гранітного щебеню є виготов-
лення залізобетонних шпал. В умовах експлуа-
тації шпал поєднуються значні динамічні нава-
нтаження з агресивним впливом оточуючого 
середовища. Якісний відсів щебеню відповідає 
за щільність бетонних виробів, а низька реак-
ційна здатність попереджає лужно-крем-
нієвокислу реакцію в процесі їх експлуатації 
[1]. Тому системний аналіз партій щебеню для 
виробництва залізобетонних шпал є актуаль-
ним. 

Метою роботи є дослідження можливості 
використання щебеню різних Українських ро-
довищ для виробництва залізобетонних шпал. 

Об’єктом дослідження був щебінь різних 
фракцій Передаточинського, Мокрянського, 
Редутського, Пінзевицького, Хлистунівського, 
Гніванського, Бехівського, Крюковського, Сам-
чинецького та Старокостянтинівського кар’єрів. 

В роботі застосовано фотокалориметричні і 
вагові методики аналізу реакційної здатності, 
методи визначення фракційного складу та мак-
роскопічний аналіз.  

Необхідність вхідного контролю реакційної 
здатності партій щебеню на підприємствах – 
виробниках затверджено нормами ДСТУ [2]. 
Реакційну здатність заповнювачів в даній робо-
ті визначали фотометричним і ваговим мето-
дами.  

Дослідження щебеню Передаточинського, 
Мокрянського, Редутського, Пінзевицького, 
Хлистунівського, Гніванського, Бехівського, 
Крюковського, Самчинецького та Старокостян-

тинівського кар’єрів показало, що за вмістом 
реакційно здатного кремнезему усі зразки від-
повідають вимогам ДСТУ Б В.2.7-76-98. Кіль-
кість реакційноздатного кремнезему в них 
складає від 6,4 до 35,31 ммоль/л.  

Дослідження розмірів часток щебеню та на-
явності в них великих кристалів слюди, які 
знижують як міцності характеристики матеріа-
лу (утворення великої долі щебеню ліщадної та 
голкоподібної форми), так і адгезивні властиво-
сті цементного розчину при формуванні бетон-
ної суміші проводилося за нормами ДСТУ Б 
В.2.7-75-98 (табл. 1). За означеним стандартом 
мінімальний розмір часток фракції повинен 
складати від 90 до 100 %. 0,5(d+D) – від 30 до 
80 %, максимальний розмір D – до 10 %, фракція 
розмірів 1,25D не повинна перевищувати 0,5 %. 

Результати розсіву щебеню Бехівського 
кар’єроуправління фракції 5…20 мм наведено в 
табл. 1. 

Таблиця  1  

Фракційний склад щебеню Бехівського кар’єру 
фракції 5…20 мм 

Розміри сит, мм 

25 20 10 5 0,16 

Прой-
шло 
скрізь 
сито 

0,16, % 

Повні 
зали-
шки,  

% 
14,17 48,09 95,39 99,77 99,91  

d(5) = 99,77 %; 0,5(5+20) = 73,98 %; D(20) = 48,09 %; 
1,25 D = 14,17 % 

Виходячи з результатів розсіву, щебінь Бе-
хівського кар’єроуправління фракції 5…25 мм 
не відповідає нормам ДСТУ [3]. Крім того, ос-
новна доля часток, більших ніж 1,25D дорівнює 
30 мм, розмір кристалів слюди – до 30 мм в ді-
аметрі. Кристали слюди в щебені представлено 
на рис. 1. 

Слюди – це група мінералів-алюмосилікатів, 
що мають шароподібну структуру і загальну 
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формулу R1(R2)3 [AlSi3O10](OH, F)2, де R1 = К, 
Na; R2 = Al, Mg, Fe, Li. Слюда – один з найпо-
ширеніших мінералів інтрузивних, метаморфі-
чних і осадних гірничих порід.  

 
Рис. 1. Мінерал слюди в граніті щебеню 

Основним елементом структури слюди є 
тришаровий пакет з двох тетраедричних шарів 
[AlSi3O10]4– або [Si4O10]4–, між якими знаходить-
ся октаедричний шар з катіонів R2. Два з шести 
атомів кисню октаедрів заміщені гідроксиль-
ними групами (ОН) або фтором. Пакети зв’я-
зані в безперервну структуру через іони К+ (або 
Na+) з координаційним числом 12. За кількістю 
октаедричних катіонів у хімічній формулі роз-
діляють діоктаедричні та триоктаедричні слю-
ди. В перших катіони Al3+ займають два з трьох 
октаедрів, залишаючи один порожнім; у других 
катіони Mg2+, Fe2+ та Li+ з Al3+ займають всі 
октаедри. 

Слюди кристалізуються в моноклинній 
(псевдотригональній) системі й утворюють сто-
вбчасті або пластиноподібні кристали. Віднос-
не положення шестикутних комірок граней 
трьохшарових пакетів обумовлено їх поворота-
ми відносно осі на різні кути, кратні 60°, із зсу-
вом уздовж осей a та b елементарної комірки. 
Це пояснює існування декількох поліморфних 
модифікацій (політипів) слюди, які мають, як 
правило, моноклинну симетрію. 

Шароподібна структура слюди і слабкий 
зв’язок між пакетами впливає на її властивості: 
пластинчастість, базальну спайність, здатність 
розчіплюватися на тонкі шари, що зберігають 
пластичність, пружність і міцність. Кристали 
слюди можуть двійникуватись за «слюдяним 
законом» із гранню зростання (001) і часто ма-
ють псевдогексагональні окреслення. 

Властивості слюди представлені в табл. 2. 
Як можна побачити з рис. 1 та табл. 2, адгезія 
цементного каменю до слюдяних включень від-
сутня або, якщо її можна побачити, то зусилля 
розчеплення самої слюди на шари невеликі. 
Тому крупні в діаметрі до 2 см включення слю-
ди в щебінь можуть спричиняти руйнування 
відповідальних динамічно напружених бетон-
них виробів. 

Таблиця  2  

Властивості слюди 

Природна слюда  
Характеристика  

Мусковіт Флогопіт 

Щільність, г/см3 2,6…2,8 2,3…2,8 

Гігроскопічність, % 0,02…0,65 0,1…0,77 

Водопоглинення, % 0,3…4,5 1,5…5,2 

Термостійкість, °С 400…700 200…800 

Зусилля розчеплення, 
кг/см2 1,4 1,7 

Коефіцієнт термічного 
розширення  
(α·10–6) 

19,8 18,3 

Наступним об’єктом аналізу був ще- 
бінь Бехівського кар’єроуправління фракції  
5…25 мм. 

Результати його розсіву наведено в табл. 3. 
Таблиця  3  

Фракційний склад щебеню Бехівського кар’єру 
фракції 5…25 мм 

Розміри сит, мм 

25 20 10 5 0,16 

Пройшло 
скрізь сито 

0,16, % 

П
ов
ні

 за
ли

-
ш
ки

, %
 

14,17 48,09 95,39 99,77 99,91  

d(5) = 99,58 %; 0,5(5+25) = 52,7 %; D(25) = 5,86 % 

В щебені наявна велика кількість часток лі-
щадної та голкоподібної форми, максимальний 
розмір часток дорівнює 40 мм.  

Результати розсіву щебеню Мокрянського 
кар’єру фракції 5…20 мм наведено в табл. 4. 
Виробником ця фракція була визначена як фра-
кція 10…20 мм. 

Таблиця  4  

Результати розсіву щебеню Мокрянського 
кар’єру фракції 5…20 мм 

Розміри сит, мм 

25 20 10 5 0,16 

Пройшло 
скрізь 

сито 0,16, 
% 

П
ов
ні

 за
ли

-
ш
ки

, %
 

0 7,52 77,29 98,29 99,91  

d(5) = 98,29 %; 0,5(5+20) = 52,9 %; D(20)= 7,52 % 

Щебінь кубічної форми, відносно великі 
розміри кристалів слюди (∅ до 10 мм) можна 
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спостерігати лише в рожевому граніті фракції 
5…10 мм. 

Результати розсіву щебеню Пенізевицького 
кар’єру фракції 5…20 мм наведено в табл. 5.  

Таблиця  5  

Результати розсіву щебеню Пенізевицького 
кар’єру фракції 5…20 мм 

Розміри сит, мм 

25 20 10 5 0,16 

Пройшло 
скрізь сито 

0,16, % 

П
ов
ні

 за
-

ли
ш
ки

, %
 

0 1,62 68,10 98,53 99,71  

d(5) = 98,53 %; 0,5(5+20) = 50,1 %; D(20) = 1,62 % 

Хоча фракційний склад щебеню задоволь-
няє нормам стандарту, але розмір часток слюди 
дорівнює 15 мм, що негативно впливає на адге-
зію цементного розчину та утворює концентра-
тори напруги у динамічно навантаженій шпалі. 

Результати розсіву щебеню Крюковського 
кар’єру фракції 5…25 наведено в табл. 6.  
Максимальний розмір часток щебеню дорівнює 
40 мм, крім того є велика доля ліщадних  
часток. 

Таблиця  6  

Результати розсіву щебеню Крюковського 
кар’єру фракції 5…25 мм 

Розміри сит, мм 

25 20 10 5 0,16 

Пройшло 
скрізь сито 

0,16, % 

П
ов
ні

 за
-

ли
ш
ки

, %
 

0 8,55 95,65 99,61 99,84  

d(5) = 99,61 %; 0,5(5+20) = 54,1 %; D(20) = 8,55 % 

Результати розсіву щебеню Хлистунівського 
кар’єру фракції 5…10 мм наведено в табл. 7.  

Таблиця  7  

Результати розсіву щебеню Хлистунівського 
кар’єру фракції 5…10 мм 

Розміри сит, мм 

25 20 10 5 0,16 

Пройшло 
скрізь сито 

0,16, % 

П
ов
ні

 за
-

ли
ш
ки

, %
 

0 0 19,14 97,02 97,89  

d(5) = 97,02 %; 0,5(5+10) = 58,08 %; D(10) = 19,14 %. 

Щебінь не відповідає нормам стандарту, мі-
стить багато ліщадної та голкоподібної фракції 
з максимальними розмірами до 34 мм. 

Результати розсіву щебеню Хлистунівського 
кар’єру фракції 5…20 мм наведено в табл. 8.  

 

Таблиця  8  

Результати розсіву щебеню Хлистунівського 
кар’єру фракції 5…20 мм 

Розміри сит, мм 

25 20 10 5 0,16 

Пройшло 
скрізь сито 

0,16, % 

П
ов
ні

 за
-

ли
ш
ки

, %
 

0 6,3 87,56 97,32 99,84  

d(5) = 97,32 %; 0,5(5+10) = 51,8 %; D(10) = 6,3 % 

Максимальний розмір часток щебеню дорі-
внює 30 мм, розміри кристалів слюди склада-
ють 15 мм довжини та 1…2 мм товщини, що 
сприяє розшаруванню як самого граніту, так і 
виробів із нього. 

Мінімальна відстань між струнами сталевої 
арматури в шпалах складає 15 мм. Великі част-
ки щебеню (більші за 15 мм) створюють неод-
норідність бетонної суміші у різних частинах 
шпал та сприяють наявності у проміжках між 
армуючими вставками більшого об’ємного від-
сотка розчинної частини бетонної суміші. Це 
значно знижує механічні характеристики шпа-
ли в частині найменшого перетину та в цілому. 
У зв’язку зі зниженням механічних характерис-
тик бетону попереднє напруження арматури 
виявляється надмірним та в бетоні формуються 
характерні для надмірного напруження повздо-
вжні тріщини. Брак подібного роду пропону-
ється виключати впровадженням нового фрак-
ційного складу щебеню для виготовлення залі-
зобетонних шпал – 5…10 мм. Застосування 
фракції щебеню, що пропонується, збільшить 
водопотребу бетонної суміші та час віброукла-
дання. Щоб попередити можливі технологічні 
недоліки, пропонується застосування хімічних 
добавок до бетонних сумішей ПЛКП, які зни-
жують водопотребу жорстких бетонних сумі-
шей до 15 % (відносних), економлять до 15 % 
цементу, дозволяють знижувати температуру 
термовологої обробки та підвищують зручність 
укладання бетонної суміші при збереженні та 
підвищенні міцності бетону.  

Для оптимізації форми щебеню (виробницт-
ва кубічного щебеню) пропонуємо використо-
вувати роторні дробарки та гумометалеві про-
сіваючі поверхні нової конструкції, що забез-
печать якісний відсів потрібних фракцій щебе-
ню. Сучасні технології грохочення із 
застосуванням гумометалевих просіваючих по-
верхонь мають підвищену зносостійкість порі-
вняно з діючими металевими. 
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Висновки 

1. В роботі виявлено, що склад гранітних 
щебенів різних кар’єрів України є постійним та 
нереакційноздатним. 

2. Дослідження фракційного складу та мор-
фологічних ознак включень слюди в граніті 
щебеню різних родовищ показало, що за фрак-
ційним складом не відповідають нормам стан-
дарту [3] щебені: фракції 5…10 Хлистунівсько-
го кар’єроуправління, фракції 5…20 Бехівсько-
го кар’єроуправління, великий розмір кристалів 
слюди виявлено в Хлистунівському, Пенізеви-
цькому, Бехівському щебені. 

3. Для оптимізації форми щебеню пропонуємо 
використовувати роторні дробарки та просіваючі 
поверхні нової конструкції, що забезпечать якісний 
відсів потрібних фракцій щебеню. Це насамперед 
стосується Крюковського кар’єру, де достатньо за-
стосувати нові просіваючі поверхні для якісного 
відсіву необхідної фракції. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ 
СПЕЦІАЛЬНОЇ ВАРТОСТІ ОСОБЛИВО ПРИВАБЛИВИХ 
ЗАЛІЗНИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ 

Для підприємств залізничного транспорту актуальним є питання оцінки об'єктів нерухомого майна на 
неринковій базі спеціальної вартості. У роботі розроблено теоретико-методологічний підхід, який перебачає 
визначення спеціальної вартості об’єкта оцінки як суми його ринкової вартості та надбавки до неї, яка ви-
значається шляхом капіталізації додаткового чистого операційного доходу, що встановлюється як різниця 
між спеціальним та ринковим чистими операційними доходами. У роботі розроблено методи визначення 
спеціального чистого операційного доходу. 

Ключові слова: оцінка майна, спеціальна вартість, нерухомість, особливо привабливі залізничні об’єкти 

На теперішній час досить поширеною є 
практика надання в оренду нерухомого майна 
залізничного транспорту України, яке тимчасо-
во не використовується у його основній діяль-
ності. Це дозволяє формувати додаткові надхо-
дження, розширює номенклатуру послуг, які 
можуть надаватися підприємствами залізнич-
ного транспорту, підвищує якість обслугову-
вання клієнтів, та в цілому підвищує ефектив-
ність використання майнових активів залізнич-
ного транспорту. 

Ряд об’єктів залізничного транспорту мають 
властивості, що суттєво відрізняють їх від по-
дібних об’єктів, що представлені на ринку не-
рухомості. При цьому ринок саме таких 
об’єктів, як правило, відсутній або обмежений. 
Тому їх незалежна оцінка за базою оцінки, що 
відповідає ринковій вартості, проводиться шля-
хом порівняння з об’єктами, що присутні на 
ринку та не мають зазначених вище властивос-
тей. У результаті цього корисність особливо 
привабливих об’єктів залізничного транспорту 
не відображається у їх вартості, що визначаєть-
ся за ринковою базою оцінки, у повному обсязі. 
Це призводить до недоотримання доходів від 
надання в оренду державного майна. Подолан-
ня зазначеної проблеми можливе за рахунок 
проведення незалежної оцінки особливо при-
вабливих залізничних об’єктів за базою, що 
відповідає спеціальній вартості. 

Метою цієї роботи є розробка теоретико-
методолгічного підходу до визначення спеціа-
льної вартості особливо привабливих залізнич-
них обєктів. 

Згідно Методики розрахунку орендної плати 
за державне майно та пропорції її розподілу [0], 
орендна плата за оренду нерухомого майна 
встановлюється на базі вартості орендованого 
майна, визначеної шляхом проведення незале-

жної оцінки (пункт 8). 
Згідно Методики оцінки об’єктів оренди, за-

твердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 серпня 1995 року № 629 [2], 
оцінка нерухомого майна проводиться із засто-
суванням бази, що відповідає ринковій або спе-
ціальній вартості (пункт 19). При цьому під 
спеціальною вартістю розуміється сума ринко-
вої вартості та надбавки до неї, яка формується 
за наявності нетипової мотивації чи особливої 
заінтересованості потенційного покупця або 
користувача в об’єкті оцінки. 

Відповідно до пункту 27 "Національного 
стандарту № 1 "Загальні засади оцінки майна і 
майнових прав", затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 
1440 [3], спеціальна вартість об'єкта оцінки ви-
значається на основі розрахунку його ринкової 
вартості з подальшим збільшенням її на суму 
надбавки, яка встановлюється з урахуванням 
особливого інтересу потенційного покупця або 
користувача. Сума надбавки повинна бути об-
ґрунтована у звіті про оцінку майна окремо від 
ринкової вартості. 

Ряд об’єктів залізничного транспорту мають 
властивості, що суттєво відрізняють їх від по-
дібних об’єктів, що представлені на ринку не-
рухомості. Такими властивостями є: 

− генерація інтенсивних потоків людей; 
− формування транспортних вузлів міського 

транспорту та їх інтеграція із зовнішнім паса-
жирським транспортом; 

− вплив на вартість оточуючих об’єктів не-
рухомості, що її підвищує, тощо. 

Вплив чинників, що формують додаткову 
корисність особливо привабливих об’єктів залі-
зничного транспорту, може бути кількісно ви-
ражений у вигляді додаткового доходу, отри-
мання якого забезпечує об’єкт оцінки у порів-
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нянні з подібними об’єктами, що використову-
ються як об’єкти порівняння для визначення 
ринкової вартості. Тому для визначення надба-
вки, що відрізняє спеціальну вартість від рин-
кової, доцільно використовувати доходний під-
хід. Зазначена надбавка може бути визначена 
методами прямої або непрямої капіталізації 
указаного вище додаткового доходу. 

Під особливо привабливим об’єктом заліз-
ничного транспорту розуміється об’єкт оцінки, 
який належить до сфери залізничного транспо-
рту. У випадку проведення оцінки з метою ви-
значення розміру орендної плати, як правило, 
об’єктом оцінки є частина більшого об’єкту 
залізничного транспорту. При цьому найбільш 
ефективне використання об’єкта оцінки, як 
правило, не співпадає з функціональним при-
значенням об’єкту залізничного транспорту у 
цілому. Належність об’єкту залізничного тран-
спорту до категорії особливо привабливих ви-
значається його здатністю забезпечувати при 
найбільш ефективному використанні більший 
розмір економічних вигод від володіння (кори-
стування) ним, ніж подібні за найбільш ефекти-
вним використанням об'єкти, які не відносяться 
до залізничного транспорту. Формою додатко-
вих економічних вигод від об’єкта залізничного 
транспорту може бути додатковий дохід, еко-
номія витрат та інші. 

Особливо привабливі об’єкти залізничного 
транспорту як об’єкти оцінки можна поділити 
за такими класифікаційними ознаками: 

− функціональне призначення об’єкта заліз-
ничного транспорту; 

− найбільш ефективне використання об’єкту 
оцінки. 

На першому рівні класифікації об’єктів за 
функціональним призначенням виділяються: 
об’єкти сфери пасажирських перевезень та 
об’єкти сфери вантажних перевезень. 

До об’єктів сфери пасажирських перевезень 
належать: приміщення у вокзалах та інших бу-
дівлях пасажирських станцій, частини перонів, 
пасажирських платформ, майданчики на при-
вокзальних площах та інші об’єкти залізнично-
го транспорту, які є місцями концентрації по-
токів пасажирів. 

До об’єктів сфери вантажних перевезень 
можуть бути віднесені приміщення у критих 
складах та відкриті складські площадки на залі-
зничних станціях та інші об’єкти, які є місцями 
зберігання або роботи з вантажем. 

На першому рівні класифікації об’єктів оцінки 
за найбільш ефективним використанням виділя-
ються об’єкти: торгівельні, громадського харчу-

вання, офіси, складські, виробничі та інші. 
Проведення оцінки за базою, що відповідає 

спеціальній вартості, потребує, на думку авто-
рів, уведення декількох категорій, які на сього-
дні не використовуються у професійній оціноч-
ній діяльності: 

Додатковий чистий операційний дохід – різ-
ниця між чистим операційним доходом від 
найбільш ефективного використання об’єкта 
оцінки, визначеним з урахуванням нетипової 
мотивації чи особливої заінтересованості поте-
нційного покупця (користувача) в об'єкті оцін-
ки, та чистим операційним доходом від най-
більш ефективного використання об’єкта оцін-
ки, визначеним без урахування зазначених 
чинників, результатом капіталізації якого є ри-
нкова вартість об’єкта оцінки. 

Ринковий чистий операційний дохід – чис-
тий операційний дохід від найбільш ефектив-
ного використання об’єкта оцінки без ураху-
вання нетипової мотивації чи особливої заінте-
ресованості потенційного покупця (користува-
ча) в об'єкті оцінки, результатом капіталізації 
якого є ринкова вартість об’єкта оцінки. 

Спеціальний чистий операційний дохід – 
чистий операційний дохід від найбільш ефек-
тивного використання об’єкта оцінки, визначе-
ний з урахуванням нетипової мотивації чи осо-
бливої заінтересованості потенційного покупця 
(користувача) в об'єкті оцінки. 

Спеціальна вартість об’єкта оцінки визнача-
ється як сума його ринкової вартості та надбав-
ки до неї, яка враховує нетипову мотивацію чи 
особливу заінтересованість потенційного поку-
пця (користувача) в об'єкті оцінки. 

Ринкова вартість об’єкта оцінки визначаєть-
ся у порядку, передбаченому національними 
стандартами оцінки майна та іншими нормати-
вно-правовими  актами з оцінки майна. 

Надбавка до ринкової вартості може бути 
визначена доходним підходом шляхом капіта-
лізації додаткового чистого операційного дохо-
ду методами прямої або непрямої капіталізації. 

Визначення надбавки до ринкової вартості 
шляхом прямої капіталізації передбачає таку 
послідовність оціночних процедур: 

− визначення додаткового чистого опера-
ційного доходу; 

− вибір методу та розрахунок ставки капіта-
лізації додаткового чистого операційного дохо-
ду; 

− розрахунок надбавки до ринкової вартості 
за формулою 
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С
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де Н  – надбавка до ринкової вартості, грн; 

дД  – додатковий чистий операційний дохід, 
грн; 

кС  – ставка капіталізації додаткового чис-
того операційного доходу, частка. 

Визначення надбавки до ринкової вартості 
шляхом непрямої капіталізації передбачає таку 
послідовність оціночних процедур: 

− обґрунтування тривалості періоду прогно-
зування; 

− прогнозування додаткового чистого опе-
раційного доходу за роками (кварталами, міся-
цями) періоду прогнозування; 

− визначення вартості реверсії методом 
прямої капіталізації додаткового чистого опе-
раційного доходу першого року (кварталу, мі-
сяця), що настає за періодом прогнозування, 
або іншим методом, обґрунтованим у Звіті про 
оцінку майна; 

− вибір методу та розрахунок ставки диско-
нту для додаткового чистого операційного до-
ходу; 

− визначення надбавки до ринкової вартості 
як суми поточної вартості додаткового чистого 
операційного доходу за період прогнозування 
та поточної вартості реверсії за формулою: 
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де ідД .  – додатковий чистий операційний дохід 
у і-му році (кварталі, місяці) періоду прогнозу-
вання, грн; 

і  – номер року (кварталу, місяця) упродовж 
періоду прогнозування; 

 м  – кількість періодів, на які поділено роки 
періоду прогнозування (1 – при прогнозуванні 
за роками, 4 – при прогнозування за квартала-
ми, 12 – при прогнозуванні за місяцями); 

Т  – тривалість періоду прогнозування, років; 
дС  – річна ставка дисконту для додаткового 

чистого операційного доходу, частка; 
рВ  – вартість реверсії, грн. 

Додатковий чистий операційний дохід ви-
значається як спеціальний чистий операційний 
дохід від об’єкта оцінки, зменшений на ринко-
вий чистий операційний дохід від нього. 

Спеціальний чистий операційний дохід від 
об’єкта оцінки може бути визначений прямим 
розрахунком за формулою: 

сопсвс ВДД .. −= , (3) 
де сД  – спеціальний чистий операційний дохід, 
грн; 

свД .  – валовий дохід, що очікується від 

об’єкта оцінки, визначений з урахуванням не-
типової мотивації чи особливої заінтересовано-
сті потенційного покупця (користувача) у об'-
єкті оцінки, грн; 

сопВ .  – операційні витрати, пов’язані з 
отриманням валового доходу ( )свД . , грн. 

Також показник, що розглядається, може 
бути визначений шляхом коригування ринково-
го чистого операційного доходу за формулою: 

срс КДД ⋅= , (4) 
де рД  – ринковий чистий операційний дохід 
від об'єкта оцінки, грн; 

сК  – коефіцієнт, що відбиває співвідношен-
ня спеціального та ринкового чистих операцій-
них доходів. 

Ринковий чистий операційний дохід від 
об’єкта оцінки визначається після виконання 
оціночної процедури узгодження результатів 
визначення його ринкової вартості різними ме-
тодичним підходами. Розрахунок може бути 
виконаний за формулою: 

ркрр СВД .⋅= , (5) 
де рВ  – ринкова вартість об’єкта оцінки, грн; 

ркС .  – ставка капіталізації ринкового чисто-
го операційного доходу. 

Ставка капіталізації або ставка дисконту до-
даткового чистого операційного доходу та ста-
вка капіталізації ринкового чистого операцій-
ного доходу визначаються стандартними мето-
дами згідно з пунктом 15 Національного стан-
дарту № 2 "Оцінка нерухомого майна" [3]. 

Спосіб розрахунку спеціального чистого 
операційного доходу від об’єктів оцінки сфери 
пасажирських перевезень (приміщення у вокза-
лах, частини привокзальних площ, перонів та 
інших пасажирських споруд, тощо) визначаєть-
ся найбільш ефективним використанням 
об’єкта оцінки. Для об’єктів, найбільш ефекти-
вним використанням яких є організація торгівлі 
або громадського харчування, спеціальний чис-
тий операційний дохід може бути визначений 
за формулою (4). У інших випадках можуть 
використовуватись формула (3) або інший об-
ґрунтований у звіті з оцінки спосіб. 

Якщо найбільш ефективним використанням 
об’єкта оцінки є організація торгівлі або гро-
мадського харчування, спеціальний чистий 
операційний дохід може формуватись за раху-
нок більш високої націнки на товари та / або 
більших обсягів продажу у порівнянні з подіб-
ними торгівельними об’єктами, які не розташо-
вані на вокзалах та інших пасажирських 
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об’єктах. Можливість формування додаткової 
виручки за рахунок націнки та / або обсягів 
продажу пов’язана з генерацією відповідним 
особливо привабливим залізничним об’єктом 
потоку людей великої інтенсивності. 

Для об’єктів, найбільш ефективним викори-
станням котрих є організація торгівлі, коефіці-
єнт ( )сК , що відбиває співвідношення спеціа-
льного та ринкового чистих операційних дохо-
дів, може бути визначений як добуток індексу 
цін товарів та індексу обсягів продажу. 

Індекс цін товарів може бути визначений за 
формулою 
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де цІ  – індекс цін товарів, разів; 

іц .1  – ціна і-го товару, яка визначена з ура-
хуванням розташування об’єкта оцінки у особ-
ливо привабливому залізничному об’єкті, грн; 

іц .0  – ціна і-го товару, яка визначена як ти-
пова ціна аналогічного товару у мережі роздрі-
бної торгівлі без урахування розташування тор-
гівельного об’єкту у особливо привабливому 
залізничному об’єкті, грн; 

 іп .1  – обсяг продажу і-го товару із викорис-
танням об’єкта оцінки, який визначено з ураху-
ванням розташування об’єкта оцінки у особли-
во привабливому залізничному об’єкті, од. 

Індекс обсягів продажу може бути визначе-
ний за формулою: 
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де пІ  – індекс обсягів продажу, разів; 

іп .0  – обсяг продажу і-го товару із викорис-
танням об’єкта оцінки, який визначено без ура-
хуванням розташування об’єкта оцінки у особ-
ливо привабливому залізничному об’єкті, од. 

При встановленні індексів цін та обсягів 
продажу враховується номенклатура товарів, 
яка відповідає найбільш ефективному викорис-
танню об’єкта оцінки. При визначенні індексів 
цін товарів та індексів обсягів продажу можуть 
використовуватись укрупнені статистичні дані 
та результати вибіркових маркетингових об-
стежень, як виконаних оцінювачем, так і отри-
маних з інших джерел. 

Якщо найбільш ефективним використанням 
об’єкта оцінки є організація громадського хар-
чування, коефіцієнт ( )сК , що відбиває співвід-
ношення спеціального та ринкового чистих 

операційних доходів, може бути визначений за 
формулою: 

1001
1001

т

с
с н

нК
+
+

= , (8) 

де сн  – середня націнка закладу громадського 
харчування, що утворюється із застосуванням 
об’єкта оцінки, визначена з урахуванням роз-
ташування його у особливо привабливому залі-
зничному об’єкті, %; 

тн  – типова середня націнка подібного за-
кладу громадського харчування, яка визначена 
без урахування розташування його у особливо 
привабливому залізничному об’єкті, %. 

Якщо найбільш ефективним є використання 
об’єкта оцінки як складського об’єкту, який за 
своїми технічними характеристиками та місце-
положенням може виконувати функції залізни-
чних складів загального користування, валовий 
дохід, що очікується від об’єкта оцінки, визна-
чений з урахуванням нетипової мотивації чи 
особливої заінтересованості потенційного по-
купця (користувача) у об'єкті оцінки, може бу-
ти визначений за формулою: 

365. ⋅⋅⋅= збз
п

св ЗК
Н
SД , (9) 

де S  – площа складського об’єкта – об’єкта 
оцінки, м2; 

пН  – норма площі складу на 1 тону ванта-
жу, м2/т; 

зК  – коефіцієнт, що враховує заповнення 
складського об’єкту; 

збЗ  – збір за зберігання вантажів на місцях 
загального користування за діючими на дату 
оцінки тарифами без ПДВ (відповідно до 
об’єкту оцінки – для критих або відкритих 
складів), грн/т на добу. 

У цьому випадку розрахунок спеціального 
чистого операційного доходу проводиться за 
формулою (3). 

Особливості оцінки інших особливо при-
вабливих залізничних об’єктів визначаються 
найбільш ефективним використанням об’єкта 
оцінки. Для об’єктів, найбільш ефективним ви-
користанням яких є організація торгівлі, спеці-
альний чистий операційний дохід визначається 
у порядку, аналогічному для розглянутих вище 
об’єктів пасажирської сфери (формули 6, 7). 
Якщо найбільш ефективним використанням 
об’єкта оцінки є організація громадського хар-
чування, спеціальний чистих операційних до-
ходів може бути визначений відповідно до фо-
рмули (8). У інших випадках спеціальний чис-
тий операційний дохід може бути визначений у 
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загальному порядку відповідно до формул (3), 
(4) або іншим способом, обґрунтованим у Звіті 
з оцінки майна. 

За результатами роботи можна зробити такі 
висновки: 

Можливість та доцільність використання 
бази оцінки, що відповідає спеціальній вартос-
ті, для визначення орендної плати при оренді 
державного майна передбачена Методикою 
оцінки об’єктів оренди [2]. 

Згідно Національному стандарту оцінки №1 
спеціальна вартість об’єкта оцінки визначаєть-
ся як сума його ринкової вартості та надбавки 
до неї, яка враховує нетипову мотивацію чи 
особливу заінтересованість потенційного поку-
пця (користувача) в об'єкті оцінки. 

Спеціальна вартість об’єкта оцінки визнача-
ється як сума його ринкової вартості та надбав-
ки до неї, яка враховує нетипову мотивацію чи 
особливу заінтересованість потенційного поку-
пця (користувача) в об'єкті оцінки. У роботі 
розроблено теоретико-методологічний підхід 
до визначення надбавки до ринкової вартості 
шляхом капіталізації додаткового чистого опе-
раційного доходу, який визначається як різниця 
між спеціальним та ринковим чистими опера-

ційними доходами. Спеціальний чистий опера-
ційний дохід може бути встановлений прямим 
розрахунком або шляхом застосування відпові-
дного індексу до ринкового чистого операцій-
ного доходу. Методи їх визначення розроблені 
у цій роботі. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ОСОБО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Для предприятий железнодорожного транспорта актуальным является вопрос оценки объектов недви-
жимого имущества базе специальной стоимости. В работе разработан теоретико-методологический подход, 
предусматривающий определение специальной стоимости объекта оценки как сумы его рыночной стоимо-
сти и надбавки к ней, которая определяется путем капитализации дополнительного чистого операционного 
дохода, определяемого как разность между специальным и рыночным чистыми операционными доходами. В 
работе разработаны методы определения специального чистого операционного дохода. 

Ключевые слова: оценка имущества, специальная стоимость, недвижимость, особо привлекательный же-
лезнодорожный объект 

O. N. GNENNYJ 

THEORETICAL-METHODOLOGICAL APPROACH 
FOR A DETERMINATION OF A SPECIAL PRISE  
OF PARTICULARLY ATTRACTIVE RAILWAY OBJECTS 

For the enterprises of railway transport the question of an assessment of objects of real estate on non-market 
base, including, determination of special value is actual. In work the theoretical-methodological approach for deter-
mination of a special cost of an assessment as bags of its market cost is developed. The extra charge to market cost 
is defined by a way of capitalization of the additional net operating income defined as a difference between special 
and market by the net operating income. In article methods of determination of the special net operating income are 
developed. 

Keywords: property valuation, special price, real estate, especially an attractive object of the railway 
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Г. Д. ЕЙТУТІС (Південно-Західна залізниця, Київ) 

РЕФОРМУВАННЯ ЗАЛІЗНИЦЬ КРАЇНИ НА ОСНОВІ 
ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОБ’ЄКТНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

Розглядається функціонально – об’єктний підхід щодо реформування залізниць країни. Наведено дерево 
цілей та організаційну структуру залізниць на основі функціонально-об’єктної системи управління.  

Ключові слова: реформування, система управління, дерево цілей, залізниці України 

Функціонально-об’єктна система – це суку-
пність окремих властивостей об’єктів, що взає-
модіють між собою через функціональні на-
прями своєї діяльності [1]. 

Функціональними напрямками діяльності 
об’єктів є: управління перевезеннями, фінансо-
во – економічні, тарифні, технічні, соціальні, 
ресурсні, інвестиційні, зовнішньоекономічні 
тощо. 

Об’єктний підхід дозволяє розглядати 
суб’єкт господарської діяльності як сукупність 
системи пов’язаних між собою елементів, що 
називають об’єктами. Об’єкт – це елемент сис-
теми, який включає певні функціональні 
обов’язки, виконання яких гарантовано його 
призначенням. Для кожного об’єкта визнача-
ються певні обов’язки, за виконання яких він 
несе відповідальність та дерево цілей суб’єкта 
господарювання. 

За допомогою функціонально – об’єктної 
системи маємо можливість об’єднати принципи 
та стратегії управління залізницями (рис. 1). 

Принцип спеціалізації. Кожний структурний 
підрозділ, який входить до складу суб’єкта гос-
подарської діяльності залізниць, спеціалізуєть-
ся на відповідній роботі з утримання та обслу-
говування  інфраструктури, організації руху 
поїздів та одиниці повинні удосконалювати 
технологічний процес, застосовуючи передові 
методи та інновації. 

Принцип централізації. Весь процес переве-
зень на території України здійснюється з одно-
го центра – Укрзалізниці, яка координує роботу 
за кожним галузевим напрямком. 

Принцип оперативності. Усі настанови, на-
кази та розпорядження виконуються негайно зі 
зворотною інформацією щодо їхнього виконан-
ня.  

Принцип горизонтальної взаємодії. Під час 
виконання робіт з утримання та обслуговування 
інфраструктури та організації  руху поїздів за-
безпечується чітка взаємодія, яку має контро-
лювати апарат управління регіональної дирек-
ції залізничних перевезень.  

Принцип регіональної компактності. Розта-
шування регіональних центрів управління пе-
ревезеннями та структурних підрозділів має 
забезпечити безаварійну роботу інфраструкту-
ри. Важливим завданням керівництва регіона-
льної дирекції залізничних перевезень є ефек-
тивна взаємодія з органами влади.  

Організаційна структура залізниць країни на 
основі функціонально – об’єктної системи 
управління надана на рис. 2. 

Основним стратегічним завданням регіона-
льного підприємства залізничних перевезень є 
забезпечення ефективності державної політики 
залізничного транспорту щодо повного задово-
лення у якісних перевезеннях пасажирів і ван-
тажів та обслуговування інфраструктури згідно 
технічних вимог які регламентують безпеку 
руху поїздів [2]. 

Формування адміністративно – територіаль-
ного устрою регіонального підприємства доці-
льно здійснювати в місцях та межах дислокації 
регіональних центрів управління перевезення-
ми. 

Досвід сусідніх залізничних держав: Поль-
щі, Румунії, Словаччини, показав, що ігнору-
вання територіально – функціональною струк-
турою призводить до погіршення управляємос-
ті галузі. 

І навпаки поступове вдосконалення терито-
ріально – функціональної структури управління 
з одночасним існуванням вертикально – інтег-
рованих та регіональних структур, створює 
умови для ефективного управління залізничним 
транспортом (приклад залізничного транспорту 
Німеччини).
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Рис. 1. Дерево цілей функціонально-об’єктної системи реформування залізниць 
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Рис. 2. Організаційна структура залізниць країни функціонально-об’єктної системи управління 
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РЕФОРМУВАННЯ ЗАЛІЗНИЦЬ КРАЇНИ НА ОСНОВІ 
ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОБ’ЄКТНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

Рассматривается функционально-объектный подход относительно реформирования железных дорог 
страны. Приведено дерево целей и организационную структуру железных дорог на основе функционально-
объектной системы управления. 
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REFORMING OF RAILWAYS OF THE COUNTRY ON THE BASIS 
OF THE IS FUNCTIONAL-OBJECTIVE CONTROL SYSTEM 

It is considered functionally - the objective approach concerning reforming of railways of the country. It is 
resulted a tree of the purposes and organizational structure of railways on a basis it is functional-an objective control 
system 

Keywords: reforming, a control system, a tree of the purposes, railways of Ukraine 
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КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА – 
ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЕГО 
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Железнодорожный транспорт почти во всех 
странах мира периодически оказывался в сос-
тоянии финансового и структурного кризиса. 
При выходе из кризисного состояния они ста-
новились на путь коммерциализации своей ра-
боты. В широком понимании коммерциализа-
ция - это использование субъектом ведения хо-
зяйства в своей деятельности коммерческих 
начал, подчинения этой деятельности целям 
получения прибыли, приспособления работы к 
требованиям рынка с усилением ответственно-
сти за результаты хозяйственной деятельности. 

В основу коммерциализации железнодоро-
жного транспорта были заложены такие прин-
ципы: 

- обеспечение самофинансирования; 
- самостоятельность в принятии решений о 

ценообразовании на услуги железнодорожного 
транспорта; 

- самостоятельное определение уровня каче-
ства услуг; 

- разработка собственных инвестиционных 
программ на коммерческих принципах. 

Следует отметить, что переходные процес-
сы неодинаковы во всех странах, потому не 
существует единственных правил коммерциа-
лизации железнодорожного транспорта. Вместе 
с тем все железные дороги сталкиваются с ря-
дом общих проблем и при их решении осущес-
твляют: 

- выведение железных дорог из ведания 
правительства и принятия правительством и 
железными дорогами определенного перечня 
задач и ответственности; 

- проведение реструктуризации железных 
дорог с целью усиления рыночной ориентации 
при сохранении государственного контроля в 
содержании инфраструктуры железнодорожно-
го транспорта и роли правительства в поддерж-
ке социально важных видов деятельности; 

- пересмотр пределов между государствен-
ным и частным секторами в предоставлении 
транспортных услуг.  

В 1998 году комиссией Агентства торговли 
и развития США по поручению Европейского 
банка реконструкции и развития для Укрзализ-
ницы была разработанная "Стратегия коммер-
циализации Укрзализницы", которая предусма-
тривала поэтапный процесс коммерциализации 
железных дорог с санацией железнодорожного 
транспорта на первом этапе. Такой путь комме-
рциализации был осуществлен на железных 
дорогах Великобритании, Канады, Бразилии, 
Мексики и ряда других стран. Поэтапный план 
коммерциализации основан на комплексе ре-
форм, который включает реструктуризацию со 
следующей приватизацией и соответствующи-
ми инвестициями. Предусматривалось посте-
пенное развитие конкуренции в потенциально-
конкурентных секторах железнодорожной от-
расли (сектор пассажирских и грузовых перево-
зок, ремонт подвижного состава и пр.). 

Как предпосылку коммерциализации желез-
ных дорог Украины, во-первых, следует обес-
печить отделение инфраструктуры от эксплуа-
тационной деятельности (как минимум на уро-
вне финансового учета), а также распределение 
учета эксплуатационных расходов по видам 
перевозок (грузовые, пассажирские в далеком и 
пригородном сообщениях). 

Во-вторых, необходимо усовершенствовать 
ценообразование, как на грузовые, так и на пас-
сажирские перевозки с учетом влияния желез-
нодорожных тарифов на экономику других от-
раслей народного хозяйства. Целью такого це-
нообразования должно быть обеспечение воз-
можности развития конкуренции в сфере 
железнодорожных перевозок и прекращения 
перекрестного финансирования пассажирских 
перевозок за счет грузовых.  

Внутриотраслевая дотация на пассажирские 
перевозки за счет грузовых требует системати-
ческого повышения грузовых тарифов, что зна-
чительно снижает конкурентоспособность же-
лезнодорожного транспорта на рынке транспо-
ртных услуг. В итоге снижается спрос на выго-
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дные грузовые железнодорожные перевозки, 
что приводит к ухудшению финансовых ре-
зультатов железнодорожной отрасли. 

В свою очередь повышение железнодорож-
ных тарифов приводит к росту транспортной 
составляющей в цене грузов, которая снижает 
их конкурентоспособность, как на внутреннем, 
так и на мировом рынках. Отечественные това-
ры заменяются импортными. В итоге снижается 
загрузка отечественных предприятий, падают 
доходы населения, что приводит к уменьшению 
объемов пассажирских перевозок и, как следст-
вие, доходов от них.  

В-третьих, необходимо на законодательном 
уровне решить проблему свободного и равноп-
равного доступа к железнодорожной инфраст-
руктуре независимых перевозчиков, которая 
будет содействовать развитию конкуренции на 
рынке железнодорожных перевозок.   

Следует отметить, что новые структуры 
управления железными дорогами и их подраз-
делениями должны формироваться таким обра-
зом, чтобы управление материальными, грузо-
выми, информационными, финансовыми и дру-
гими потоками было основано на принципах 
логистики. Логистика позволяет объединить и 
организовать работу подразделений бухгалтер-
ского учета, экономики, маркетинга, финансов, 
мониторинга и резервирования с целью повы-
шения качества работы железных дорог, что 
проявилось бы в расширении услуг, усовер-
шенствовании технологии перевозок, уменьше-
нии расходов и получении дополнительных 
прибылей, и как следствие, прибавило бы желе-
знодорожному транспорту конкурентные пре-
имущества (рис. 1). 

 

 
 Рис. 1. Составляющие конкурентоспособности предприятий железнодорожного транспорта и факторы, ко-

торые на них воздействуют 

В рыночных условиях система управления 
железнодорожным транспортом должна быть в 
достаточной мере централизованной относите-

льно управления инфраструктурой и обеспече-
ние безопасности перевозок, но в то же время и 
децентрализующей, с тем, чтобы руководители 
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всех структурных подразделений имели право 
принимать соответствующие решения и имели 
бы возможность действовать свободно, отвечая 
за последствия своих действий и получая воз-
награждение за оптимальные решения.  

Таким образом, коммерциализации всех по-
дразделений железнодорожного транспорта 
должен осуществляться лишь после соответст-
вующей подготовки.  

В Украине создание государственных 
центров «Укрспецвагон», «Укррефтранс» и 
«Лиски» ознаменовало начало отделения инф-
раструктуры от эксплуатационной деятельнос-
ти и коммерциализации железных дорог. Эти 
центры функционируют на рынке грузовых же-
лезнодорожных перевозок самостоятельно на 
принципах коммерциализации. Одним 
из приоритетных направлений технического 
реформирования железных дорог является из-
менение технологий и систем взаимодействия 
с клиентами-грузоотправителями. Выполнение 
этих целей возложено на новосозданное госу-
дарственное предприятие «Украинский транс-
портно-логистический центр» (ГП УТЛЦ). 
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Розвиток ринкової економіки об’єктивно 
зумовлює появу нових форм і методів господа-
рювання та нових підходів в організації вироб-
ничих процесів.  

Основними напрямками підвищення ефек-
тивності діяльності промислових підприємств 
залишаються: створення ефективної системи 
управління виробництвом; удосконалення про-
цесу планування та організаційної структури 
виробництва, його технічного обслуговування, 
підвищення техніко-технологічного рівня на 
основі впровадження сучасних методів органі-
зації виробництва та праці, забезпечення рента-
бельності та зменшення термінів окупності ін-
вестицій. 

Важливу роль в організації виробничого 
процесу в промисловості відіграє наявність та 
стан рухомого складу (локомотивів, вагонів 
тощо). 

На сучасному етапі на промислових підпри-
ємствах існує дефіцит у рухомому складі, екс-
плуатується велика кількість застарілих або 
зношених технічних засобів та рухомого скла-
ду. В локомотивному парку значна частина 
електровозів та тепловозів не тільки морально, 
але й фізично зношені повністю [3]. 

 Прискорення його старіння загострює про-
блему виробництва та реалізації продукції. Для 
виконання цього вирішального завдання перед 
керівництвом підприємств та їх структурних 
підрозділів постає необхідність одночасного 
відновлення основного капіталу шляхом заку-
півлі нового, модернізації, реконструкції, тех-
нічного та технологічного переоснащення із 
поступовим зменшенням та подальшою лікві-
дацією морально та фізично застарілих фондів.  

Тому метою даної статті є наукове обґрун-
тування впровадження логістики в управління 
матеріальними ресурсами при виконанні ремо-

нтів рухомого складу на промислових підпри-
ємствах. 

Дослідженням питань щодо проблем транс-
портного обслуговування в Україні, організації, 
планування і управління виробництвом з ремо-
нту рухомого складу, а також управління мате-
ріальними ресурсами при їх виконанні складу 
займались вітчизняні та зарубіжні науковці. 
Серед них необхідно особливо відзначити  
М. Альберта, В. В. Аненкова, В. М. Ахундова, 
Р. Білоусов, Л. В. Горовик, В. А. Дмитрієва,  
М. В. Китаєва, М. А. Краснянського, М. П. Ко-
валко, І. М. Карпа, В. М. Мамалигу, М. Х. Мас-
кона, Е. С. Мінаєва, Є. Романенко, С. А. Саркі-
сяна, М. М. Сергієнко, Є. Сича, Ф. Хедоурі,  
А. Д. Шишкова та ін. Але у більшості цих робіт 
недостатня увага приділена проблемам органі-
зації ремонтних робіт промислового залізнич-
ного транспорту. 

Використання для управління ремонтними 
підрозділами потокових моделей, побудованих 
на логістичних принципах, дає можливість аб-
солютно з інших позицій підійти до розробки 
методів ресурсного забезпечення працездатнос-
ті організаційно-технологічних систем локомо-
тивних і вагонних депо підприємств промисло-
вого залізничного транспорту. 

Представлення ремонтного підрозділу як 
виробничої логістичної системи дозволяє сис-
тематизувати основні джерела його відмов і 
збоїв: 

– неоптимальний потік ресурсів, що визна-
чається невідповідністю обсягу і якості ресур-
сів потребам наступного елементу ремонтної 
логістичної системи в будь-який момент часу; 

– лімітуючий елемент, що визначається вла-
стивостями окремих елементів і зв'язків між 
ними; 

– провідне обмеження, що визначається гра-
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ничними параметрами сукупності елементів ло-
гістичної системи; 

– розбалансована система цілей, як наслідок 
неефективної стратегії розвитку.  

Запропоновані методи управління ресурса-
ми і запасами за своєю суттю зводяться до 
створення і реалізації резервів за трьома основ-
ними логістичними потоками: матеріальному, 
інформаційному і фінансовому [2]. Відповідно 
до виділених об'єктів логістичної системи, ос-
новними методами ресурсного забезпечення 
працездатності є: 

– оптимізація елементів системи включає 
оптимізацію або регулювання параметрів ре-
сурсних потоків або елементів системи ремон-
ту: реалізація цього методу здійснюється без 
зміни структури ремонтного підрозділу за ра-
хунок збільшення або зменшення оборотних 
фондів, запасів комплектуючих і запчастин на 
складі, кількості одиниць рухомого складу з 
відновленим ресурсом на залізничних коліях 
депо тощо; 

– поліпшення конструкції системи припус-
кає застосування сукупності технічних, техно-
логічних і організаційних прийомів і рішень 
для зміни окремих елементів ремонтного під-
розділу і зв'язків між ними. В результаті дії на 
елементи, що перешкоджають протіканню логі-
стичних потоків із заданими значеннями пара-
метрів, змінюється структура системи ремонту. 
Це досягається за рахунок створення буферних 
складів, зміни порядку формування ремонтної 
програми, періодичності і термінів проведення 
ремонтів рухомого складу, збільшення потуж-
ності окремих дільниць тощо;  

– нові принципи функціонування системи - 
відбуваються шляхом заміни окремих елемен-
тів системи в результаті застосування нових 
видів устаткування, нових технологій;  

– розробка нової системи, зміна сфери за-
стосування існуючої системи - базується на 
програмно-цільовому плануванні в управлінні і 
реалізується частковою або повною зміною іс-
нуючої ремонтної логістичної системи, припус-
кає освоєння нових підходів до організації ре-
монту залізничного рухомого складу.  

Забезпечення працездатності ремонтного 
підрозділу здійснюється на всіх рівнях управ-
ління і полягає в регулюванні параметрів ре-
сурсних потоків, розширенні вузьких ланок, 
знятті провідних обмежень в програмно-
цільовому управлінні відповідними методами. 

Взаємозв'язок процесів, методів і об'єктів 
ресурсного забезпечення працездатності має 
сувору ієрархію [1] (табл. 1). 

Таблиця  1  

Ієрархія і взаємозв'язок методів забезпечення 
працездатності об'єктів резервування 

Методи забезпечення працездатності 

Рівні ре-
зервуван-

ня 

Програ-
мно-

цільовий 
метод 

Нові 
прин-
ципи 
вико-
рис-
тання 
систе-
ми 

Поліп
шен-
ня 

конс-
трук-
ції 
сис-
теми 

Опти-
мізація 
елеме-
нтів 

Систем-
ний ре-
зерв 

система 
цілей    

Функціо-
нальний 
резерв 

 
струк-
тура і 
функції 

  

Структу-
рний ре-
зерв 

  еле-
менти  

Ресурсний 
резерв    

алго-
ритми 
дій 

Кожен з методів реалізується комплексом 
дій:  

– метод оптимізації елементів системи (ОЕС) 
включає поточне планування, координацію, кон-
троль і аналіз, які забезпечують задані обсяг, 
швидкість, інтенсивність і якість потоків;  

– метод поліпшення конструкції системи 
(ПКС) забезпечується сукупністю технічних і 
організаційних прийомів та рішень для зміни 
структури окремих елементів ремонтного під-
розділу і зв'язків між ними. Цей метод частіше 
зводиться до максимальної реалізації можливо-
стей, що надаються вже наявному ремонтному 
устаткуванню та оснащенню;  

– метод нових принципів використання сис-
теми (НПВС) включає сукупність заходів з ре-
організації (реконструкції) ремонтного підроз-
ділу або окремих технологічних ліній, введення 
нового ремонтного устаткування і оснащення, 
часткова модернізація старого, а в довгостро-
ковій перспективі - оперативні організаційні 
заходи з ліквідації обмеження, яке створює за-
грозу втрати працездатності усієї системи ре-
монту. Конкретні рішення повинні вироблятися 
у відношенні до всіх можливих варіантів адап-
тації із зняття провідного обмеження. Перевага 
віддається тим варіантам, які мають найменшу 
ресурсоємність і найбільшу економічну ефек-
тивність; 
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– програмно-цільовий метод (ПЦМ) визна-
чається сукупністю заходів із формування ці-
лей, розробці та обґрунтуванню програм, який 
розробляється для довгострокового планування 
і базується на формулюванні цілей економічно-
го розвитку. У табл. 2 наведений приклад конк-
ретних дій з кожного методу управління ресур-
сами для вхідного і вихідного елементів систе-
ми ремонту.  

Таблиця  2  

Приклад  послідовності дій  з реалізації методів 
управління ресурсами 

Дії 
Методи 

Вхідний елемент Вихідний еле-
мент 

Програмно-
цільовий метод 

Зміна функцій 
складської підси-

стеми 

Зміна функції 
ремонтної  
підсистеми 

Нові принципи 
використання 

системи 

Зміна потужності 
складської підси-

стеми 

Зміна потужно-
сті ремонтної 
підсистеми 

Поліпшення 
конструкції 
системи 

Зміна витрат на 
збереження зап-
частин на складі 

Зміна постійних 
або змінних ви-
трат на прове-
дення ремонтів 

Оптимізація 
елементів  
системи 

Зміна запасу зап-
частин в межах 
потужності скла-

ду 

Зміна  обсягів 
ремонтів в ме-
жах виробничої 
потужності 

Кожен з методів ресурсного забезпечення 
працездатності має найбільшу ефективність на 
певному тимчасовому інтервалі планування 
(табл. 3). 

Логістичний підхід в управлінні матеріаль-
ними потоками в організації ремонтних робіт 
випливає із призначення самої логістики як на-
укового напрямку, що вивчає оптимальне пе-
реміщення матеріальних потоків на всіх стадіях 
руху в сукупності з інформаційними, фінансо-
вими та іншими потоками з метою одержання 
максимального економічного ефекту і задово-
лення потреб всіх учасників [4]. Застосування 
логістики сприяє скороченню витрат на всьому 
логістичному ланцюжку. 

Оптимізація параметрів матеріальних, інфо-
рмаційних і фінансових фактичних потоків за-
безпечується: в короткостроковому періоді - 
ресурсними і структурними резервами; у дов-
гостроковій перспективі - функціональними ре-
зервами і системою управління резервами. 

Взаємозв'язок методів ресурсного забезпе-
чення працездатності системи визначається їх 
ієрархією, коли більш високі рівні резервуван-
ня викликають необхідність зміни структури 
резервів на нижніх. Цей взаємозв'язок обумов-

лений функціями рівнів організації управління. 
Таблиця  3  

Класифікація потоку рішень і дій 

Методи 
управ-
ління 

Цикл 
плану-
вання 

Характерні 
рішення і дії 

Обмежуючі 
чинники 

1 2 3 4 
Про-
грамно 
цільо-
вий ме-
тод 

Довго-
строко-
ве (5-10 
років) 

Повна або ча-
сткова зміна 
організації 
ремонтів 

Обсяги ос-
новного об-
слуговува-
ного вироб-
ництва 

Нові 
прин-
ципи 
викори-
стання 
системи 

Довго-
строко-
ве  (3-5 
років) 

Прогнозу-
вання стану 
рухомого 
складу; вибір 
типу і кілько-
сті устатку-
вання 

Довговіч-
ність устат-
кування, 
доступність 
фінансових 
ресурсів 

Поліп-
шення 
конс-
трукції 
систе-
ми 

Серед-
ньост-
рокове 
(від 1 
до 3 ро-
ків) 

Технічний та 
технологіч-
ний розвиток 
системи ре-
монту в ці-
лому 

Потреба в 
справному 
рухомому 
складі, 
пропускна 
спромож-
ність ремо-
нтного під-
розділу 

Опти-
мізація 
елемен-
тів сис-
теми 

Поточ-
не 
(менш 1 
року) 

Оптимізація 
вартості ре-
монту, обся-
гів ремонтів 
за видами, 
термінів і 
періодичнос-
ті ремонтів, 
умов фінан-
сування 

Пропускна 
спромож-
ність діль-
ниць, до-
ступність 
матеріаль-
них ресур-
сів 

Кожному рівню організації відповідає певна 
група технологій, що характеризується відпові-
дними значеннями надлишковості персоналу, 
устаткування і ресурсів. Тільки поетапне зни-
ження внутрішньовиробничих резервів з одно-
часним підвищенням рівня працездатності дає 
можливість вийти на необхідний рівень і зго-
дом утримуватися на ньому за рахунок ство-
рення потоку організаційних перетворень і ви-
користання найбільш прогресивних ремонтних 
технологій.  

Логістичний ефект проявляється в зниженні 
витрат на управління матеріальними  потоками 
на нижчому операційному рівні. Це відбуваєть-
ся в результаті узгодження функцій елементів 
логістичної системи із пропуску матеріальних 
потоків. Тому процес забезпечення працездат-
ності необхідно розглядати як безперервний 
потік змін, рішень за погодженням функцій. До 
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складу непростої структури цього потоку пови-
нні входити усі логістичні потоки, які зміню-
ють свої параметри в результаті перетворень. 

Ідея безперервності і взаємопов’язаності пе-
ретворень в системі ремонту лежить в основі 
алгоритму управління ресурсами цієї системи. 
Усі розглянуті вище методи за своєю суттю 
зводяться до управління запасами за трьома ос-
новними логістичними потоками: фінансовому, 
інформаційному, матеріальному. Такий підхід 
обумовлений єдністю природи процесів пере-
творень, що відбуваються в різних елементах 
логістичної системи, і полягає в необхідності 
проведення таких кількісних змін, які були б 
адекватні змінам зовнішнього середовища [2]. 
В якості доказу цього положення приведемо 
декілька варіантів перетворення різних елемен-
тів логістичної системи (ЛС) в умовах попиту, 
що збільшується, на справний рухомий склад з 
боку перевізного процесу, який, у свою чергу, 
диктується змінами обсягів виробництва обслу-
говуваного підприємства.  

В перший момент задоволення попиту, що 
збільшується, здійснюється за рахунок передачі 
в перевізний процес створених на залізничних 
коліях депо запасів рухомого складу з віднов-
леним ресурсом, або за рахунок складських за-
пасів комплектуючих, матеріальних запасів, 
запчастин. Для регулювання рівня запасу від-
ремонтованого рухомого складу та інших па-
раметрів накопичувального елементу застосо-
вуються параметричні методи оптимізації, що 
дозволяють управляти рівнем запасів на скла-
дах ремонтного підрозділу. 

Подальше збільшення попиту призводить до 
необхідності послідовного нарощування про-
дуктивності і, відповідно, до зміни структури 
дільниці ремонту. У структурних перетворен-
нях під запасами або резервами маються на 
увазі елементи ЛС, виробничі (ремонтні) поту-
жності яких вимагають збільшення [1]. 

Оптимізація параметрів існуючих матеріа-
льних потоків або зміна пропускної спромож-
ності елементів ЛС ефективна до певної межі 
зміни попиту. Подальше збільшення попиту на 
справний рухомий склад обумовлює паралель-
не включення нових логістичних елементів і 
переходів на нові технології. Об'єктні перетво-
рення полягають в розробці і реалізації карди-
нальних дій з часткової або повної реструкту-
ризації ремонтного підрозділу, що супроводжу-
ється активізацією інвестиційних процесів.   

Зміна цілей супроводжується прийняттям 
стратегічних рішень на рівні управління ремон-
тним підрозділом. Їх необхідність обумовлю-

ється аналізованою інформацією про постача-
льників запасних частин і комплектуючих, по-
тенційних партнерів або підприємства, що по-
глинаються. Стратегічні рішення призводять до 
неминучих організаційних змін, в першу чергу, 
в самих системах управління і, в другу - в ЛС 
[2]. Перетворення на цьому рівні можливі за 
рахунок кардинальної зміни системи проведен-
ня ремонтів і/або системи ресурсного забезпе-
чення ремонтного процесу. На дільниці ремон-
ту з цим може бути пов'язано, зокрема  поста-
новка на ремонт локомотивів і вагонів за на-
працюванням (за результатами діагностичних 
обстежень), а не за нормативами; скорочення 
технологічного ланцюжка - багатократне наро-
щування виробничих потужностей. З точки зо-
ру запропонованого підходу до методів підви-
щення працездатності ремонтного підрозділу, 
процес організаційних змін вимагає збільшення 
запасів його ліквідних активів для їх подальшо-
го інвестування в придбання нового устатку-
вання і реорганізацію системи ремонту або для 
покриття витрат на реалізацію якісно нової сис-
теми ремонту. 

У міру того, як послідовно вичерпують свої 
можливості оптимізаційні рішення, виникає не-
обхідність в розробці рішень з розширення ву-
зької ланки, а далі - з усунення провідного об-
меження і, нарешті, - з вибору нової мети. З ін-
шого боку, посилення дії середовища на ремон-
тний підрозділ вимагає розробки і реалізації 
послідовно описаного ланцюга рішень. Процес 
розробки і прийняття повного ланцюга рішень 
називається циклом забезпечення працездатно-
сті. 

Розглянемо приклад реалізації циклу забез-
печення необхідного рівня працездатності у 
виробничій логістичній системі ремонтного 
підрозділу. Припустимо, що при збільшенні об-
сягів виробництва підприємства, необхідно бу-
ло збільшити обсяги внутрішньозаводських за-
лізничних перевезень без зміни інвентарного 
парку за умови підвищення рівня якості транс-
портного обслуговування. Комплексне рішення 
цього завдання на рівні ремонтного підрозділу 
повинне здійснюватися за допомогою скоро-
чення термінів і підвищення якості ремонту ру-
хомого складу. Можлива реалізація наступного 
ланцюжка адаптаційних рішень: 

– оптимізація сітьових графіків ремонту 
одиниць рухомого складу, закріплення бригад 
слюсарів за певними дільницями; 

– збільшення виробничої потужності ремон-
тних дільниць і відділень за рахунок зменшен-
ня чисельності ремонтного персоналу при од-
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ночасному збільшенні кількості ремонтного 
устаткування; 

– зміна періодичності проведення окремих 
видів ремонтів рухомого складу з урахуванням 
збільшення виробничої потужності відділень і 
дільниць;  

– перехід від планово-запобіжної системи 
ремонту залізничного рухомого складу до сис-
теми ремонту за технічним станом (чи за рів-
нем працездатності) для поліпшення взаємодії 
"ремонтний підрозділ - перевізний процес - ви-
робнича система" (рис.). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Алгоритм забезпечення працездатності  

ремонтного підрозділу 

На рисунку представлений загальний алго-
ритм підвищення працездатності системи ре-
монту на основі вибору раціональної послідов-
ності реалізації методів управління її ресурса-
ми. 

Перехід на методи забезпечення працездат-
ності з більшою ефективністю для кожного 
елемента здійснюється в міру накопичення до-
свіду з реалізації рішень, що приймаються. Пі-
сля реалізації прийнятих рішень триває безпе-
рервний моніторинг стану внутрішнього і зов-
нішнього середовища. В разі чергового вияв-

лення невідповідності параметрів матеріально-
го потоку необхідним параметрам зовнішнього 
середовища, знову використовується описаний 
алгоритм забезпечення працездатності. 

Вибір методів забезпечення працездатності 
за представленим алгоритмом здійснюється на 
основі логістичної моделі ремонтного підрозді-
лу, яка використовується для пошуку і усунен-
ня невідповідності внутрішніх ресурсних пото-
ків потокам зовнішнього середовища. Елементи 
ЛС, що підлягають перетворенням, сортуються 
в порядку зменшення розрахункової величини 
ефективності і збільшення витрат ресурсів при 
відповідному методі забезпечення працездат-
ності. 

Усі розглянуті методи за своєю суттю зво-
дяться до управління запасами у всіх логістич-
них потоках. Умовою вибору методу забезпе-
чення працездатності є можливість усунення 
невідповідності параметрів ресурсних потоків 
ремонтного підрозділу і зовнішнього середо-
вища, а також наявність економічного ефекту 
від реалізації методу. Пріоритет мають методи 
з меншим періодом реалізації, меншими ресур-
сними витратами і значним економічним ефек-
том.  
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М. И. КАПИЦА, Н. В. ГНЕННЫЙ, Е. П. ПИНЧУК, Л. В. ПРИВАЛОВА 

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ  
ПРИ РЕМОНТАХ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ 

В статье рассмотрены методические подходы к логистическим методам управления ресурсами промыш-
ленных предприятий при выполнении ремонтов подвижного состава. Предложено общий алгоритм повыше-
ния дееспособности системы ремонта на основании выбора рациональной последовательности реализации 
методов управления ее ресурсами. 

Ключевые слова. Ремонты подвижного состава, логистический поход, логистическая система, управле-
ние ресурсами, алгоритм повышения дееспособности системы ремонта, несоответствие параметров ресурс-
них потоков 
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LOGISTIKS METHODS OF RESOURCE MANAGEMENT AT REPAIRS 
OF THE ROLLING-STOCK AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISES 

In clause the methodical approaches to логистическим to methods of resource management of the industrial 
enterprises are considered at performance of repairs of the rolling-stock. The general(common) algorithm of 
increase of capacity of system of repair is offered on the basis of a choice of a rational sequence of realization of 
methods of management of its(her) resources. 

Key words. Repairs of the rolling-stock, логистический a campaign, логистическая system, resource manage-
ment, algorithm of increase of capacity of system of repair, discrepancy of parameters a resource - them of flows 
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УДК 332.32 

В. І. КОПИТКО (Львівська філія ДІІТу) 

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ 
ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ 

Розглядаються регіональні особливості ринку транспортних послуг, як одну з найбільших і значимих 
підсистем регіональної економіки. Ринок транспортних послуг на регіональному рівні слід розглядати, як 
складну просторову соціально-економічну систему, яку можна поділити на три складові. Найбільш перспек-
тивним інструментом реалізації стратегічних заходів по інноваційному оновленню суб'єктів регіонального 
ринку транспортних послуг є механізм державно-приватного партнерства. Для його впровадження необхід-
но створити додаткові умови для підвищення інвестиційної привабливості регіонального ринку транспорт-
них послуг. На сучасному етапі розвитку регіональних ринків транспортних послуг слід забезпечити інтег-
рацію різних суб'єктів ринку в єдиний транспортний простір для їх ефективної взаємодії при забезпеченні 
потреб економіки в транспортних послугах. 

Ключові слова: ринок транспортних послуг, регіональні особливості, інвестиційної привабливості, дер-
жавно-приватного партнерства 

Постановка проблеми 

Розвиток євроінтеграційних процесів, вра-
ховуючи особливості соціально-економічного 
розвитку регіонів і структурних реформ регіо-
нального господарства України одним з найва-
жливіших напрямів економічного розвитку стає 
формування та функціонування ефективного 
ринку транспортних послуг. Транспорт як най-
важливіша складова частина ринкової інфра-
структури робить істотний вплив на динаміч-
ність і ефективність соціально-економічного 
розвитку окремих регіонів і країни в цілому яке 
відбуватиметься переважно при зростанні зна-
чення транспортного чинника. В порівнянні з 
іншими галузями економіки транспорт має ряд 
особливостей економічного, організаційного і 
технічного характеру які повинні враховувати-
ся при вирішенні загальних проблем форму-
вання і управління ринком транспортних по-
слуг.Особливо це має значення враховуючи 
реформування залізничної галузі. 

Аналіз основних досліджень 

Основні методологічні положення регіона-
льного розвитку ринку транспортних послуг 
розглядали вітчизняні та зарубіжні економісти 
Аксьонов І.М., Абрамова А.П., Бакаєва О.О., 
Белова І.В., Гурнака В.М. Дмітрієва В.А., Заго-
рулько В.М., Зайончика Л.Г., Кутаха Л.А, Ку-
лаєва Ю.Ф., Котлубая М.І., Котлубая О.М., 
В.М. Лившица, М.В. Макаренко, А.А. Мітаіш-
вілі, І.В. Морозовой, В.О. Персіанова, О.П. Пе-
трова, М.Т. Примачова, Н.К. Роздобудько, Е.М. 
Сича, Т.С. Хачатурова, Ю.М. Цветова, В.Г. Че-
каловца, Б.І. Шафіркіна, В.Г. Шинкаренко та 
інших. 

В той же час, слід зазначити, що багато тео-
ретичних і методологічних аспектів формуван-
ня і функціонування регіональних ринків 
транспортних послуг ще недостатньо пропра-
цювали і вимагають подальшого наукового до-
слідження і осмислення. Зростаюча роль транс-
порту в модернізації економіки країни обумов-
лює необхідність розширення масштабів нау-
кових досліджень, що визначають шляхи 
рішення завдань, що стоять перед ринком 
транспортних послуг враховуючи особливості 
регіонального розвитку. 

Виклад основного матеріалу 

Ринок транспортних послуг є однією з най-
більших і значиміших підсистем регіональної 
економіки. В умовах жорсткої конкуренції на 
регіональних ринках транспортних послуг зро-
стає тиск з боку транспортно-логістичних опе-
раторів, що успішно розвиваються спостеріга-
ється підвищення вимог споживачів до якості 
транспортного обслуговування, а також термі-
нів доставки і збереження вантажів. Стійкий 
розвиток ринку транспортних послуг є гаранті-
єю єдності економічного простору країни віль-
ного переміщення товарів і послуг, конкуренції 
і свободи економічної діяльності, забезпечення 
цілісності держави і національної безпеки, по-
ліпшення умов і рівня життя населення. В ро-
боті [1] викладені особливості транспортного 
ринку, зміст та основні напрями маркетингової 
діяльності на транспорті, методи і способи ви-
вчення ринку транспортних послуг, планування 
і формування попиту на перевезення, принципи 
розробки тарифної політики. Враховуючи регі-
ональні особливості розвитку транспорту мож-
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на зазначити, що формування ефективного ре-
гіонального ринку транспортних послуг стає в 
умовах сучасних перетворень, розвитку іннова-
цій і економічної самостійності регіонів одним 
з найважливіших напрямків регіонального еко-
номічного розвитку: відбувається трансформа-
ція механізму управління транспортною галуз-
зю, змінюються вимоги до інструментів і мето-
дів управління регіональним ринком транспор-
тних послуг, зростає роль транспортної 
складової (транспортних витрат) в економіці 
країни і її регіонів у здійсненні структурної пе-
ребудови, завершується оптимізація территорі-
ального поділу праці і розміщенні виробництва 
в різних галузях економіки. 

Тому ринок транспортних послуг на регіо-
нальному рівні слід розглядати, як складну 
просторову соціально-економічну систему, яку 
мжна поділити на три складові: 

- ринок транспортних послуг як ієрархічно 
організована просторова система, і передбачає 
те, що регіональний ринок транспортних по-
слуг об’єднує локальні ринки різних видів 
транспорту і є часткою загальноукраїнського 
ринку; 

- ринок транспортних послуг як елемент си-
стеми територіальних ринків, що взаємодіє з 
ринками засобів виробництва, капіталів, спо-
живчим та ринком праці; 

- ринок транспортних послуг як сфера, що 
об’єднує підприємства  та галузі, інтегровані по 
стадіях процесу відтворення.. 

За січень–листопад 2011р. підприємствами 
транспорту перевезено 740,4  млн.т вантажів, 
що на 7,8% більше, ніж за січень–листопад 
2010р.  Вантажооборот зріс на 6,6% і становив 
389,4 млрд.ткм. Перевезення  вантажів залізни-
цями порівняно з січнем–листопадом 2010р. 
зросло на 8,3%, у т.ч. відправлення вантажів – 
на 8,5%. Відправлення вантажів зросло на Пів-
денно-Західній залізниці на 17,3%, Одеській – 
на 13,9%, Львівській – на 12,3%, Донецькій – на 
7,8%, Південній – на 6,1%, Придніпровській – 
на 5,7%. 

Вітчизняний морський та річковий торгове-
льний флот виконав перевезення  вантажів у 
обсязі 9,1 млн.т, що на 11,5% менше, ніж за сі-
чень–листопад 2010р. Перевезення вантажів 
підприємствами річкового транспорту порівня-
но з січнем–листопадом 2010р. зменшилися на 
18,5%, морського транспорту зросли на 1,0%. 
Закордонні перевезення вантажів річковим 
транспортом скоротилися на 37,2%, морським – 
на 0,3%. Обсяг переробки вантажів у торгове-
льних і рибних портах та на промислових при-

чалах (морських і річкових) зріс на 4,0% і ста-
новив 145,8 млн.т. Переробка вантажів внутрі-
шнього сполучення збільшилася  на 16,2%, ім-
портних – на 11,9%, транзитних – на 10,2%. 
Переробка експортних вантажів скоротилася на 
1,8%. Кількість оброблених суден – закордон-
них та інфрахт – зменшилася на 4,3% і стано-
вила 14,8 тис.од.  

Підприємствами автомобільного транспорту 
(з урахуванням перевезень фізичними особами-
підприємцями) за січень–листопад 2011р. пере-
везено 163,1 млн.т вантажів, що на 12,7% біль-
ше, ніж за січень–листопад 2010р., та виконано 
вантажооборот в обсязі 35,0 млрд.ткм, який 
зменшився на 0,6% порівняно з відповідним 
періодом минулого року. [2,с.36-37] 

Проте в регіонах спостерігається нерівномі-
рність вантажних перевезень, наприклад у 
Дніпропетровській, Донецькій областях переве-
зення автомобільним транспортом склали від-
повідно 359,2 та 149,8 млн.т. то у Тернопільсь-
кій та Чернівецькій відповідно лише 9,1 та 7,2 
млн.т.[3, с.290] 

Залізничним транспортом за січень–
листопад 2011р. відправлено 396,7 млн. паса-
жирів (з урахуванням перевезень міською елек-
тричкою), що на 0,7% більше, ніж за січень–
листопад 2010р. Відправлення пасажирів зрос-
ло на Львівській залізниці на 2,2%, Одеській – 
на 1,7%, Придніпровській – на 0,8%, Південно-
Західній – на 0,4%, Південній – на 0,1%. Від-
правлення пасажирів зменшилося на Донецькій 
залізниці на 1,8%. Послугами автомобільного 
транспорту (з урахуванням перевезень фізич-
ними особами-підприємцями) скористалися 3,3 
млрд. пасажирів, що на 2,9% менше, ніж у січ-
ні–листопаді 2010р. Перевезення пасажирів ав-
тотранспортом фізичних осіб-підприємців зме-
ншилися на 8,1%. Перевезення пасажирів мор-
ським транспортом  порівняно з січнем–
листопадом 2010р. зросли на 6,5%. Підприємс-
тва м.Севастополя, які виконали 81,7% загаль-
них обсягів морських перевезень пасажирів, 
збільшили перевезення пасажирів на 6,6%. За-
кордонні морські перевезення пасажирів зросли 
на 22,0% порівняно з січнем–листопадом 
2010р. Підприємства Автономної Республіки 
Крим, які виконують майже всі морські закор-
донні перевезення (98,3%), збільшили переве-
зення пасажирів у січні–листопаді 2011р. на 
25,3%. У січні–листопаді 2011р. перевезення 
пасажирів річковим транспортом порівняно з 
січнем–листопадом 2010р. зросли на 0,5%, у 
т.ч. закордонні перевезення – на 66,7%. Авіа-
ційним транспортом перевезено 7,0 млн. паса-
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жирів, що на 23,3% більше, ніж за 11 місяців 
2010р. За січень–листопад 2011р. міським елек-
тротранспортом перевезено 2,7 млрд. пасажи-
рів, що на 9,2% більше порівняно з січнем–
листопадом 2010р [2.с.38]. 

По регіонах найбільше відправлень пасажи-
рів залізничним транспортом спостерігається з 
Київської, Донецької, Харківської, Дніпропет-
ровської, Львівської областей, що становить 
відповідно 77,8, 44,0, 42,1,30,2, а з Чернівець-
кої, Херсонської, Миколаївської областей від-
правлено відповідно 1.8, 2,3 та 2,7 млн. паса-
жирів [3,с.296]. 

Враховуючи дані статистики та складові 
цього ринку можна стверджувати, що ефектив-
ність функціонування регіональних ринків 
транспортних послуг значною мірою залежить 
від стану і динаміки розвитку економіки тери-
торій, а також перебуває під впливом перетво-
рень, що проводяться в країні і її регіонах. Це 
вимагає вивчення тенденцій розвитку терито-
рій, що впливають на формування транспорт-
ного ринку в економіці регіону, що дозволяє  
виділити чотири групи чинників (товарні, ви-
робничі, регіональні і структурні). Вони визна-
чають особливості функціонування регіональ-
ного ринку транспортних послуг які повинні 
враховуватися при формуванні його оптималь-
ної структури. Так, товарні враховують власти-
вості транспортної послуги як товару, виробни-
чі – специфіку транспортного виробництва, а 
регіональні – особливості транспортного ринку 
в регіоні: місце розташування та ємність ринку, 
концентрація та територіальна організація, рі-
вень конкуренції та розвиток транспортної ін-
фраструктури, стан розвитку продуктивних 
сил. Щодо структурних факторів то слід зазна-
чити, що транспортні послуги надають всі види 
транспорту, а споживачами є населення, бю-
джетні організації та підприємницькі структури 
різних форм власності. 

В роботі [4, с.86] зазначається,що міжнаро-
дна торгівля послугами тісно пов’язані між со-
бою. При постачанні за кордон товарів надаєть-
ся все більше послуг, починаючи з аналізу рин-
ків і закінчуючи транспортуванням товарів. 
Міжнародна статистика надає обмежені відо-
мості про структуру світової торгівлі послуга-
ми. Міжнародний Валютний Фонд ділить цю 
торгівлю тільки на чотири види — фрахт, інші 
транспортні послуги, туризм та інші послуги, 
питома вага яких складає близько 50%. Сього-
дні транспортні послуги — це галузь економі-
ки, яка динамічно розвивається. 

Міжнародний транспорт — послуги усіх ви-
дів транспорту (морського, трубопровідного, 
повітряного, наземно-го, річкового і космічно-
го), що надаються резидентами однієї країни 
резидентам іншої країни. 

Транспортні послуги розрізняються в зале-
жності від: 

- виду транспорту: водний (морський і річ-
ковий); наземний (залізничний і автомобіль-
ний); повітряний (авіаційний); трубопровідний; 
змішаний; 

-  транспортної операції - (вантаж, пасажир, 
багаж); 

- транспортної характеристики товару: сухої 
(навалювальні (вугілля, руда), насипної (зерно, 
цемент, фосфа-и), генеральної (штучні), налив-
ної (нафта і продукти її переробки, рослинні 
олії, вино та ін.); 

- періодичності перевезення (регулярні і не-
регулярні); 

- порядку проходження кордону (переван-
тажувальні і безвантажні); 

- виду транспортно-технологічної системи 
(контейнер-на, поромна, ліхтерна та ін.); 

-  виду повідомлення (пряме, непряме та ін.). 
Тому на сьогоднішній день функціонування 

регіонального ринку транспортних послуг зітк-
нулося з проблемами, які не можуть бути вирі-
шені у рамках існуючих концепцій, з викорис-
танням традиційних методичних підходів. Реа-
льний ринок проявляє складну динаміку: пері-
одичні цикли, вразливість до кризових явищ. 
Його функціонування настільки ускладнилося, 
що колишні методи управління вже не відпові-
дають реальному життю і не дають задовільних 
результатів. Виникає необхідність формування 
нового підходу до управління функціонуванням 
ринку транспортних послуг на основі викорис-
тання інструментарію теорії самоорганізуючих 
систем і системного аналізу. Традиційні конце-
пції функціонування регіонального ринку 
транспортних послуг припускають рівноваж-
ний циклічний, стійкий розвиток, а отже виді-
лити чотири основні концепції: класична, мар-
кетингова інституціональна і еволюційна. 

Так, класична - характеризує ринок як меха-
нізм, при якому споживачі і виробники діють 
відповідно до цінових сигналів, породжених 
взаємодією пропозиції і попиту, маркетингова - 
визначає ринок як сукупність існуючих і поте-
нційни покупців товарів, інституційна - пред-
ставляє ринок як безліч контрактів, що уклада-
ються і розриваються, виконання яких забезпе-
чується відповідними інституціями і агентами 
ринку, а еволюційна - розглядає ринок, де ко-
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жен його суб'єкт цілеспрямовано розвивається і 
змінюється для того, щоб якнайкраще присто-
суватися до змін на ринку. 

Окреслюючи сучасні тенденції розвитку ри-
нку транспортних послуг автори в роботі [5, 
с.219] зазнають, що найбільш актуальними за-
вданнями у сфері державного регулювання 
транспортної галузі є: визначення основних 
цілей та завдань національної транспортної по-
літики; розроблення та прийняття концепції 
розвитку ринку транспортних послуг в Україні; 
подальший розвиток національної мережі між-
народних транспортних коридорів; кодифікація 
та гармонізація транспортного законодавства 
України тощо. Тому важливим у цьому аспекті 
є визначення поняття "транспортна політика", її 
місця в системі правової політики. На наш по-
гляд, основними цілями  завданнями націона-
льної транспортної політики є такі:  

● розвиток національного ринку транспорт-
них послуг;  

●  подальший розвиток транспортної галузі;  
● забезпечення участі держави у міжнарод-

ному вантажообігу;  
● правове забезпечення розвитку транспорт-

ної системи України. 
Щоб визначити цілі та завдання регіональ-

ної транспортної політики необхідно врахувати 
проблеми функціонування цього ринку, а саме: 

- економічні - які вбачають недостатньо 
швидке оновлення основних фондів усіх видів 
транспорту високі темпи зростання цін на па-
ливо і інші матеріально-технічні ресурси недо-
статня ефективність фінансово-економічних 
механізмів, стимулюючих виділення інвестицій 
на розвиток транспорту високий рівень подат-
кового навантаження суб'єктів ринку транспор-
тних послуг низький рівень конкурентоспро-
можності вітчизняних транспортних підпри-
ємств на міжнародному і внутрішньому ринках 
транспортних послуг спад виробництва в вон-
тажоутворюючих галузях економіки. 

- організаційно-управлінські які вказують на 
низький рівень міжгалузевої і міжрегіональної 
координації в розвитку ринку транспортних 
послуг недостатнє використання вигоди гео-
графічного положення і можливостей транспо-
ртних комунікацій для доставки транзитних 
вантажів нераціональне використання ресурсів 
і низька ефективність транспортних засобів ни-
зька швидкість руху товару і вантажообігу на 
ринку транспортних послуг низький рівень під-
готовки менеджменту до роботи в умовах жор-
сткої конкуренції втрачені функції держави по 

управлінню суб'єктами транспорту у сфері фо-
рмування ринку транспортних послуг. 

- технологічні які вказують на низький рі-
вень інформатизації транспортного процесу і 
інформаційної взаємодії транспорту з іншими 
галузями економіки повільне вдосконалення 
транспортних технологій і недостатня їх зв'язок 
з виробничими, торговими, складськими техно-
логіями істотне перевищення міжнародних 
екологічних стандартів негативного впливу 
транспорту на довкілля технічний рівень стану 
транспортної інфраструктури і виробничо-
технічної бази транспорту не відповідає сучас-
ним вимогам ринку транспортних послуг. 

Стратегія забезпечення розвитку транспорт-
ного комплексу країни полягає в поєднанні ри-
нкових механізмів і державної регуляції, осно-
ваного на опосередкованому впливі на процеси, 
де  на сьогодні ринкові механізми не діють, або 
діють неефективно. Це стратегія інноваційного 
шляху розвитку на підставі інституційних пе-
ретворень транспортного комплексу, яка сфор-
мує систему нових форм організації транспорт-
ної діяльності здібних до створення, впрова-
дження і розповсюдження інновацій, яке забез-
печить в короткі терміни досягнення високої 
конкурентоспроможності [6,с.55]. 

Для визначення пріоритетів державного ре-
гулювання доцільним є  застосування маркети-
нгового підходу до формування регіонального 
ринку транспортних послуг шляхом викорис-
тання комплексу методів і моделей просторо-
вих маркетингових досліджень, просторового 
статистичного аналізу, інформаційних техноло-
гій, аналізу розвитку галузей економіки, карто-
графічного методу та ін. Вони дають можли-
вість оперативно оцінити результативність ри-
нкової діяльності і врахувати численні терито-
ріальні чинники, що впливають на 
функціонування ринку транспортних послуг. 
Основним пріоритетом маркетинговых страте-
гій є формування такої структури ринкового 
простору в регіоні, яка б дозволяла  безпосере-
дній контакт виробника із споживачем при 
найменшій територіальній віддаленості один 
від одного. Для учасників ринку вигідна така 
модель взаємовідносин, яка може бути засно-
вана на взаємовигідних партнерських стосун-
ках. 

Враховуючи особливості реформування за-
лізничної галузі в Україні [7,с.5]) зазначається, 
що реформування залізниці в жодній з країн 
Європи не відбувалося без пошуку рішень у 
процесі розподілу функцій між різними держа-
вними підприємствами і відомствами, організа-
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ції роботи приватних перевізників та операто-
рів, вироблення тарифної політики. Головні 
складові нашої моделі засновані на аналізі до-
свіду реформування залізниць у країнах ЄС, 
тому що європейський досвід найприйнятні-
ший для наших залізниць. Це насамперед мо-
дель Deutsche Bahn, а також адаптація німець-
кого досвіду при створенні ВАТ «Російські за-
лізниці» і ВАТ «Казахстан Темір Жоли». Дер-
жава залишиться акціонером ДАТ і, відповідно, 
отримуватиме дивіденди від розподілу його 
прибутку. Тому для ринку транспортних послуг 
нині аттракторами є інтегровані мультимодаль-
ні транспортно-логістичні центри, які організо-
вують вантажні потоки усіх видів транспорту 
на території регіону, формують структуру регі-
ональних ринків транспортних послуг і визна-
чають напрями їх развитку. На ДАТ поширю-
ватимуться всі вимоги щодо розкриття інфор-
мації та траснпарентності, які передбачено для 
публічних акціонерних товариств, крім, приро-
дно, обов’язкового лістингу акцій на біржі. 

Надалі створюватимуться умови для прихо-
ду в галузь приватних операторів у сегмент ва-
нтажних перевезень і в пасажирський сегмент. 
Що сприятиме підвищенню конкурентоспро-
можності та ефективності самого ДАТ.  

Висновки 

Метою стратегії розвитку регіонального ри-
нку транспортних ,послуг є повне транспортне 
забезпечення соціально-економічного розвитку 
регіону, задоволення зростаючого попиту еко-
номіки і населення на якісні транспортні послу-
ги, на основі випереджаючого і інноваційного 
розвитку транспортної системи регіону. Особ-
ливості цієї стратегії полягає в чіткій алгорит-
мічній послідовності, обліку усіх необхідних 
факторов, які впливають на формування і реалі-
зацію стратегічної мети развитку ринку транс-
портних послуг. Найбільш перспективним ін-
струментом реалізації стратегічних заходів по 
інноваційному оновленню об'єктів регіонально-
го ринку транспортних послуг є механізм дер-
жавно-приватного партнерства. Для його впро-
вадження механізмів державно-приватного 
партнерства у сфері оновлення об'єктів регіо-
нального ринку транспортних послуг необхідно 

створити додаткові умови для підвищення інве-
стиційної привабливості регіонального ринку 
транспортних послуг. 

На сучасному етапі розвитку регіональних 
ринків транспортних послуг потрібно інтегра-
цію різних суб'єктів ринку в єдиний транспорт-
ний простір для їх ефективної взаємодії при 
забезпеченні потреб економіки в транспортних 
послугах. .В якості першочергових завдань 
створення єдиного транспортного простору на-
звані проблеми формування ринку транспорт-
них послуг, збалансованого розвитку транспор-
тної інфраструктури, використання сучасної 
транспортної техніки і технологій перевезень 
пасажирів і вантажів, вдосконалення системи 
управління єдиним транспортним простором. 
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В. И. КОПЫТКО 

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ 
ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ 

 
Рассматриваются региональные особенности рынка транспортных услуг, как одну из наибольших и зна-

чимых подсистем региональной экономики. Рынок транспортных услуг на региональном уровне следует 
рассматривать, как сложную пространственную социально-экономическую систему, которую можно разде-
лить на три составляющие. Наиболее перспективным инструментом реализации стратегических мероприя-
тий по инновационному обновлению объъектив регионального рынка транспортных услуг является меха-
низм государственно-частного партнерства. Для его внедрения необходимо создать дополнительные усло-
вия для повышения инвестиционной привлекательности регионального рынка транспортных услуг. На сов-
ременном этапе развития региональных рынков транспортных услуг следует обеспечить интеграцию разных 
субъектив рынка в единое транспортное пространство для их эффективного взаимодействия при обеспече-
нии потребностей экономики в транспортных услугах. 

Ключові слова: ринок транспортних послуг, регіональні особливості, інвестиційної привабливості, дер-
жавно-приватного партнерства 
 

V. I. KOPYTKO 

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ 
ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ 

 
Regional peculiarities of the transport services market are considered as one of the largest and important subsys-

tems of the regional economy. Market of transport services at the regional level should be considered as a complex 
spatial social-economic system, which can be divided into three parts. The most perspective instrument of strategic 
measures realization to innovative upgrading the subjects of transport services regional market is a mechanism for 
public-private partnership. For its introduction should be created additional conditions for investment attractiveness 
increasing of the transport services regional market. At the modern stage of the transport services regional markets 
development should be provided the market integration of the different subjects into a common transport area for 
their effective cooperation by providing economic needs in transport services.  

Ключові слова: ринок транспортних послуг, регіональні особливості, інвестиційної привабливості, дер-
жавно-приватного партнерства 

268



УДК 629.4.083: 336.717.18 

І. М. ЛОМТЄВА, М. П. СНАЧОВ, О. М. ШАЛЕНИЙ (ДІІТ) 

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПРИ 
КАПІТАЛЬНОМУ РЕМОНТІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО 
ТРАНСПОРТУ В ПРОЦЕСІ ЙОГО РЕФОРМУВАННЯ 

В статті розглянуто деякі напрямки фінансування програм оновлення та модернізації шляхом 
капітального ремонту основних засобів залізниць України в умовах реформування залізничного транспорту. 

Ключові слова: залізничний транспорт, фінансові ресурси, основні засоби, капітальний ремонт 

Вступ 

Залізничний транспорт України є однією з 
важливих базових галузей національної еконо-
міки, забезпечує внутрішні та зовнішні транс-
портно-економічні зв'язки держави, потреби 
населення у перевезеннях. Діяльність залізнич-
ного транспорту як частини єдиної транспорт-
ної системи країни сприяє нормальному функ-
ціонуванню всіх галузей суспільного  виробни-
цтва, соціальному і економічному розвитку та 
зміцненню обороноздатності держави, міжна-
родному співробітництву України. 

В нашій країні поступово здійснюється ре-
формування залізничного транспорту відповід-
но до Постанови Кабінету Міністрів України 
від 16.12.2009 р. «Про затвердження Державної 
цільової програми реформування залізничного 
транспорту на 2010-2019 роки» (із змінами, згі-
дно з Постановою Кабінету Міністрів України 
№ 1146 від 09.11.2011 р.). Метою вказаної Про-
грами є створення нової організаційно-правової 
та економічної моделі управління залізничним 
транспортом, розвиток конкурентного середо-
вища на ринку залізничних послуг, підвищення 
ефективності його функціонування, задоволен-
ня потреб національної економіки і населення в 
перевезеннях, покращення якості перевезень та 
поступове зменшення розміру транспортної 
складової у вартості товарів і послуг, оптиміза-
ція організаційної структури підприємств залі-
зничного транспорту у відповідності до вимог 
ринкової економіки.  

Постановка завдання 

Залізниці України повинні своєчасно і якіс-
но здійснювати перевезення вантажів і пасажи-
рів, розвивати сферу транспортного обслугову-
вання народного господарства та населення, а 
також забезпечувати необхідну безпеку руху. 
Але в останні роки внаслідок поступового збі-
льшення зношеності об’єктів основних засобів 
залізничного транспорту якість та безпека залі-

зничних перевезень з кожним роком швидко 
зменшується, що вимагає невідкладних заходів 
щодо оновлення існуючого парку рухомого 
складу та об’єктів інфраструктури залізничного 
транспорту.  

Оскільки обмежені на даний час фінансові 
ресурси залізничного транспорту не дозволя-
ють забезпечити оновлення основних засобів 
шляхом закупівлі нового рухомого складу у 
необхідних обсягах, то першочергового зна-
чення набувають питання управління та плану-
вання капітального ремонту в умовах реформу-
вання залізничного транспорту.  

В процесі реформування передбачається оп-
тимізація організаційної структури у сфері ре-
монту рухомого складу, колійної техніки і ко-
лій, на різних стадіях необхідно внести зміни в 
технологію виробництва на заводах з ремонту 
рухомого складу [1]. Для виконання поставле-
них цілей мають бути забезпечені відповідні 
фінансові ресурси. Тому постає необхідність 
розглянути можливі джерела отримання фінан-
сових ресурсів та їх доцільність. 

Результати 

Залізничний транспорт України як одна з 
базових галузей і основа транспортної системи 
національної економіки забезпечує понад 45 % 
загального вантажообігу та 40 % пасажирообі-
гу. При цьому частка вартості основних фондів 
залізничного транспорту у загальній вартості 
основних фондів транспортній системі країни 
складає близько 40%. 

Аналіз сучасного стану основних фондів за-
лізничного транспорту України показує, що 
рівень зносу рухомого складу залізниць, 
об’єктів інфраструктури досяг майже критич-
ного рівня у 90 %. Внаслідок цього обмежуєть-
ся швидкість руху поїздів, знижується якість 
послуг, які надаються підприємствами Укрзалі-
зниці, створюється реальна загроза безпеці ру-
ху на залізничному транспорті, виникнення 
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техногенних катастроф і, як наслідок, знижу-
ється загальна ефективність функціонування 
залізничного транспорту [2]. Тобто існує необ-
хідність значних капітальних вкладень у капі-
тальний ремонт і заміну морально і фізично 
застарілих основних фондів та впровадження 
нової техніки і технологій. 

Основним призначенням капітального ре-
монту основних засобів являється усунення на-
копиченого в процесі їх експлуатації зносу і, 
тим самим, забезпечення упродовж наступного 
відносно тривалого періоду часу найбільш ефе-
ктивного використання. 

Основними направленнями діяльності в 
сфері капітального ремонту є: 

а) підтримання основних засобів залізнич-
ного транспорту у справному стані, який ство-
рює умови для їх ефективного використання та 
підтримання конкурентоспроможності залізни-
ці на ринку транспортних послуг; 

б) забезпечення об’ємів і якості перевезення 
вантажів та пасажирів; 

в) отримання доходів і прибутку підприємс-
твами залізничного транспорту. 

У розрізі планування діяльності Укрзалізни-
ці, яка стосується капітального ремонту, як і 
всіх інших видів діяльності, має бути багатова-
ріантним, враховувати розмір запланованих 
інвестицій, амортизаційну політику галузі та 
закономірності простого і розширеного відтво-
рення різних груп основних засобів. 

Просте відтворення окремих об’єктів основ-
них засобів передбачає заміну окремих зноше-
них частин основних засобів або заміну старого 
устаткування на аналогічне, тобто відновлю-
ється колишня виробнича потужність з її коли-
шніми можливостями. 

Кругообіг основних фондів в процесі прос-
того відтворення можна представити у вигляді 
трьох стадій: 

1. Продуктивне використання основних фондів. 
2. Конвертація частини основних засобів, 

які перебували у виробничій формі, на грошові 
кошти шляхом нагромадження амортизаційних 
відрахувань. 

3. Амортизаційні відрахування використо-
вуються для заміни окремих зношених частин 
основних засобів, шляхом ремонтів або при-
дбання нових засобів на заміну зношених. 

Розширене відтворення передбачає кількіс-
не і якісне відновлення основних засобів, фор-
ми якого представлені на рис. 1.  

У всіх зазначених видах відновлення основ-
них засобів присутні капітальні кладення, що 
означає використання фінансових ресурсів на 

відтворення основних засобів [4]. 

 
Рис. 1. Відтворювальна структура основних  

виробничих фондів 

Основними і законодавчо визначеними варі-
антами отримання фінансових ресурсів є: 

1. Власні внутрішні джерела фінансування, 
якими виступають прибуток та амортизаційні 
фонди; 

2. Зовнішні джерела фінансування, а саме 
бюджетне фінансування, кредити, при майбут-
ньому формуванні акціонерного товариства – 
ресурси, отриманні від емісії акцій; 

3. Залучені ресурси, у вигляді кредитних 
програм фінансування проектів; 

4. Змішане фінансування, що є поєднанням 
наведених джерел фінансування. 

Прибуток і амортизація не можуть бути ви-
користані як основне джерело фінансування 
капітального ремонту. Це обумовлене тим, що 
амортизаційний фонд вже не спроможний по-
крити всі необхідні витрати на відновлення 
об’єктів основних засобів, які, в деяких випад-
ках, вже експлуатуються більше встановленого 
терміну. А частка прибутку, яка направлена на 
фінансування капітального ремонту, є недоста-
тньою для відшкодування витрат на необхідні 
об’єми ремонту. 

Одним з основних джерел фінансування 
може бути банківський кредит. Різноманіття 
видів та умов залучення банківського кредиту 
визначають необхідність ефективного управ-
ління цим процесом на підприємствах залізниці 
з потребою в цьому виді позикових фінансових 

Відтворювальна структура осно-
вних засобів 

Нове будівництво 

Розширення діючих під-
приємств 

Реконструкція діючих 
підприємств і виробництв 

Технічне переозброєння 

Капітальний ремонт і мо-
дернізація 
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коштів. У цьому випадку цілі й політика залу-
чення позикового капіталу мають конкретизу-
ватися з урахуванням особливостей банківсько-
го кредитування, виділяючись за необхідності у 
самостійний вид фінансової політики підприємс-
тва. При цьому політика залучення банківського 
кредиту повинна представляти собою частину 
загальної політики формування позикових ресур-
сів підприємства, та конкретизувати усі можливі 
умови залучення, використання та обслуговуван-
ня банківського кредиту. Саме таке управління 
кредитом повинно передбачати аналіз доцільнос-
ті використання позикових коштів, що включає 
вибір найвигіднішої форми і виду кредитної ста-
вки, умов виплати відсотків, умов погашення ос-
новної суми боргу та інші умови, які залежать від 
часу і фактора інфляції. 

Найбільш оптимальним варіантом залиша-
ються кредитні програми фінансування інвес-
тицій у вигляді фінансового лізингу. Головни-
ми перевагами якого являються: 

- лізингоотримувач отримує можливість 
придбання необхідного об’єкту без значних 
разових капітальних витрат; 

- частково знімає ризик втрат, пов’язаних з 
моральних зносом об’єкту, бо найчастіше у до-
говорі лізингу включає в себе умови щодо тех-
нічного обслуговування об’єкту лізингу; 

- у договорі лізингу можливо врахувати ор-
ганізаційні особливості діяльності підприємст-
ва, що дозволяє знизити витрати; 

- можливість скласти гнучкий графік лізин-
гових платежів відповідно операційному циклу 
і грошовому потоку; 

- договір лізингу є довгостроковим і охоплює 
більшу частку терміну використання об’єкта (60 % 
терміну корисної експлуатації об’єкту); 

- по закінченню строку лізингу об’єкт пере-
ходить у власність лізингоотримувача. 

Критерієм прийняття управлінських рішень 
про придбання або оренду окремих видів осно-
вних засобів є порівняння сумарних потоків  
платежів при визначених вище формах фінан-
сування відновлення майна. 

Основним грошовим потоком при придбанні 
активів у власність за рахунок довгострокового 
банківського кредиту являються відсотки за ко-
ристування кредитом і загальна його сума, що 
підлягає поверненню при погашенні. Розрахунок 
загальної суми даного грошового потоку в дію-
чих цінах здійснюється за такою формулою 
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де ДПКн – сума грошового потоку за довгостроко-

вим банківським кредитом, у діючих цінах;  
ПК – сума відсотка, що сплачується за кре-

дит, відповідно до річної його ставки;  
СК – сума отриманого кредиту, що підлягає 

погашенню наприкінці кредитного періоду;  
Нп – ставка податку на прибуток, виражена 

десятковим дробом;  
і – річна ставка відсотка за довгостроковий 

кредит, виражена десятковим дробом;  
n – кількість інтервалів, за якими здійсню-

ється розрахунок процентних платежів, у зага-
льному обумовленому періоді часу.  

Основним грошовим потоком оренди (лізи-
нгу) основних засобів є авансовий лізинговий 
платіж, за умови його врахування умовами лі-
зингової угоди, і регулярні лізингові платежі за 
використання активів. Розрахунок загальної 
суми цього грошового потоку в діючих цінах 
здійснюється за такою формулою: 
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де  ДПЛн – сума грошового потоку за лізингом 
(орендою) активів, в діючих цінах;  

АПл – сума авансового лізингового платежу, 
передбаченого умовами лізингової угоди;  

ЛП – річна сума регулярного лізингового 
платежу за використання орендованих активів;  

Нп – ставка податку на прибуток, виражена 
десятковим дробом;  

і – середньорічна ставка позикового відсот-
ка на ринку капіталу (середня ставка відсотка 
за довгостроковим кредитом), виражена десят-
ковим дробом;  

n – кількість інтервалів, за якими здійсню-
ється розрахунок процентних платежів, у зага-
льному обумовленому періоді часу. 

У наведених розрахунках сум грошових пото-
ків, вартість основних засобів, що відновляються, 
передбачається повністю списати наприкінці те-
рміну їх використання. Але якщо після визначе-
ного терміну експлуатації об’єкту основних засо-
бів, узятого в оренду на умовах фінансового лізи-
нгу або придбаного у власність, він має ліквіда-
ційну вартість, прогнозована її сума вираховуєть-
ся з грошового потоку. Розрахунок цієї суми, що 
вираховується з грошового потоку, здійснюється 
за такою формулою:  

nЛВ i
ЛВДП

)1( +
=  

де ДПлв – додатковий грошовий потік за раху-
нок реалізації активів за ліквідаційною вартіс-
тю (після передбаченого терміну його викорис-
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тання) у діючих цінах;  
ЛВ – прогнозована ліквідаційна вартість ак-

тивів (після передбаченого терміну їх викорис-
тання);  

і – середньорічна ставка позичкового відсо-
тка на ринку капіталу (середня ставка відсотка 
за довгостроковим кредитом), виражена десят-
ковим дробом;  

n – кількість інтервалів, за якими здійсню-
ється розрахунок процентних платежів. у зага-
льному обумовленому періоді часу [5]. 

Основні засоби в період своєї експлуатації 
можуть проходити не один капітальний ремонт, 
а витрати на нього, в більшості випадків, є до-
сить значними. Проте коли проведення першо-
го капітального ремонту є економічно вигідні-
шим за придбання нового об’єкту основних за-
собів, то наступні капітальні ремонти частіше 
потребують більше витрат, а ніж придбання 
нового устаткування.  

Для економічної оцінки ефективності витрат 
на капітальний ремонт порівнюють два альтер-
нативні варіанти:  

1. Капітальний ремонт фізично зношеної 
машини і продовження строку її експлуатації 
на один ремонтний цикл;  

2. Заміна машини, що потребує капітального 
ремонту, на нову.  

Для кожного варіанта визначають загальну 
величину витрат і втрат. Для першого варіанта 
це будуть витрати на очікуваний капітальний 
ремонт Ri і перевищення експлуатаційних ви-
трат, щодо капітально відремонтованої маши-
ни, над поточними витратами, щодо нової ма-
шини Se, а для другого, — вартість придбання 
(ціна) та встановлення нової машини Кн над 
втрати від недоамортизованої вартості діючої 
машини Sd. Крім того, треба врахувати коефіці-
єнти, що характеризують співвідношення:  

а) продуктивності діючої та нової машини (α);  
б) тривалості ремонтного циклу тих самих 

машин (β). 
Показник ступеня ефективності витрат на 

капітальний ремонт будь-якого виробничого 
устаткування ер визначається за формулою: 
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Коефіцієнти, що обчислені за наведеною 
формулою, можуть набувати додатного, від'єм-
ного або нульового значення. При цьому за всіх 
додатних значень коефіцієнта ер капітальний 
ремонт устаткування є економічно виправда-
ним, за від'ємних - недоцільним, а за нульового 
значення коефіцієнта порівнювані варіанти 

треба вважати рівноцінними. 
Коефіцієнти ер, розраховані щодо всієї су-

купності основних засобів, котра підлягає капі-
тальному ремонту в конкретному році, можуть 
використовуватися для визначення послідовно-
сті заміни тих одиниць, що їх капітально ремо-
нтувати невигідно. Передовсім треба замінюва-
ти фізично зношене устаткування з найбільшим 
від'ємним значенням коефіцієнта ер за абсолю-
тною величиною [6]. 

Висновки 

Світова фінансово-економічна криза, вна-
слідок якої в Україні суттєво зменшився випуск 
продукції промислової та будівельної галузей, 
обумовила суттєве скорочення попиту на ван-
тажні перевезення практично за всіма основни-
ми видами транспорту. До цього додається зна-
чний рівень фізичного і морального зношення 
основних засобів базового перевізника - заліз-
ничного транспорту, що в умовах конкуренції 
призводить до витіснення українських перевіз-
ників з міжнародних ринків транспортних по-
слуг, переорієнтації транзитних вантажопотоків 
в обхід України, значно знижує якість обслуго-
вування вітчизняних підприємств і населення, 
створює загрози економічній безпеці держави. 

Проте транспортна система України, в тому 
числі й залізничний транспорт, повинні своєча-
сно і якісно здійснювати перевезення вантажів і 
пасажирів, розвивати сферу транспортного об-
слуговування народного господарства та насе-
лення, а також забезпечувати необхідну безпе-
ку руху, тому першочерговою задачею рефор-
мування залізничного транспорту України є 
оновлення його основних засобів. 

Але обмежені на даний час фінансові ресур-
си залізничного транспорту не дозволяють за-
безпечити оновлення основних засобів шляхом 
закупівлі нового рухомого складу у необхідних 
обсягах. Відповідно до цього, проблема капіта-
льного ремонту залишається актуальною. 

Існуючий підхід до фінансування ремонтних 
робіт потребує перегляду, так як на даний мо-
мент залізничний транспорт не може дозволити 
підтримувати основні засоби у належному ро-
бочому стані. Тому пошук та аналіз різних ва-
ріантів фінансування є одним з головних етапів 
планування подальшого розвитку залізничного 
транспорту в умовах реформування галузі. 

За умов недостатнього бюджетного фінан-
сування залізниці як державного підприємства 
та незначних прибутків, тобто власних внутрі-
шніх джерел фінансування, основним джере-
лом фінансування доцільніше вибрати змішане 
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фінансування, з основним акцентом на кредитні 
програми у формі фінансової оренди (лізингу).  

В умовах корпоратизації залізничної галузі 
України суттєво зростає її інвестиційний попит, 
який у майбутньому може стати основою для 
збільшення прибутків, а тому і основним влас-
ним зовнішнім джерелом фінансування. 

Для економічної оцінки ефективності витрат 
на капітальні ремонти доцільно використовува-
ти порівняння двох альтернативних варіантів:  

1) капітального ремонту фізично зношених 
об’єктів основних засобів і продовження строку 
їх експлуатації на один ремонтний цикл;  

2) заміни об’єктів основних засобів, що по-
требують капітального ремонту, на нові. 

Для кожного варіанта необхідно визначати 
відповідну загальну величину витрат і втрат. 

Для першого варіанта це будуть витрати на 
очікуваний капітальний ремонт і перевищення 
експлуатаційних витрат, щодо капітально від-
ремонтованих об’єктів основних засобів, над 
поточними витратами, щодо нових об’єктів ос-
новних засобів. 

Для другого варіанта - це вартість придбан-
ня (ціна) та встановлення нових об’єктів основ-
них засобів над втратами від недоамортизова-
ної вартості діючих об’єктів основних засобів.  
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ  
ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В ПРОЦЕССЕ ЕГО 
РЕФОРМИРОВАНИЯ 

В статье рассмотрены некоторые направления финансирования программ обновления и модернизации 
путем капитального ремонта основных средств железных дорог Украины в условиях реформирования 
железнодорожного транспорта. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, финансовые ресурсы, основные средства, капитальный 
ремонт 

I. M. LOMTIEVA, M. P. SNACHIOV, O. M. SHALENYI 

FINANCIAL RESOURCES MANAGEMENT DURING MAJOR 
OVERHAUL OF MAIN FACILITIES OF RAILWAY TRANSPORT  
IN THE PROCESS OF ITS REFORMING 

In the article some directions of financing the programs of updating and modernizing the main facilities of the 
railways of Ukraine in the conditions of reforming the railway transport are considered. 

Keywords: railway transport, financial resources, main transportation facilities, major overhaul 
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ВПЛИВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ НА РОЗВИТОК 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

У статті розглянуто завдання залізничної галузі в світі реалізації економічної реформи України на  
2010-2014 роки, етапи реформи та принципи реформування залізничної галузі для реалізації урядової Про-
грами. 

Ключові слова: економічна реформа, управління на залізничному транспорті, реформування, концерн  

Аналіз стану проблеми та  
постановка задачі роботи 

Завдання залізничної галузі в світі реалі-
зації економічної реформи України на  
2010-2014 роки. У програмі економічних ре-
форм України на 2010-2014 роки [1] значна 
увага приділяється розвитку транспортної ін-
фраструктури, зокрема залізничному транспор-
ту. В ній сказано, що розвиток транспортної 
інфраструктури є каталізатором економічного 
зростання України. 

«…Недостатнє бюджетне фінансування 
програм модернізації й будівництва об’єктів 
інфраструктури разом з незначними приватни-
ми інвестиціями призвели до значного зносу 
основних фондів, який на залізничному транс-
порті складає 85 %. Транзитний потенціал краї-
ни не використовується повною мірою: ванта-
жопотік між Європою й Росією через Білорусь 
у 5 разів вищий, ніж через Україну. У результа-
ті не створюються робочі місця, а державний 
бюджет не одержує додаткові доходи. Україна 
посідає 102-е місце серед 155 країн за індексом 
логістичної ефективності (Росія – 94-е, Румунія 
– 59-е, Польща – 30-е). Така позиція значною 
мірою зумовлена неефективністю митних про-
цедур (135-е місце зі 155)».   

Основні причини згаданих проблем такі: 
– недостатнє державне фінансування, що не 

покриває потреби утримання й розвитку 
транспортної інфраструктури; 

– адміністративні обмеження на підвищення 
тарифів залізничного транспорту, що не 
дозволяє накопичити кошти для капітальних 
інвестицій; 

– недосконалість законодавчої та норматив-
но-правової бази; 

– нереалізованість програми реформування 
залізничного транспорту та Укрзалізниці. 

Мета програми – поліпшити якість наявних 
і збудувати нові об’єкти транспортної інфра-
структури для потреб економічного розвитку й 

підвищення якості життя громадян. Для цього 
необхідно вирішити такі завдання: 

– збільшити фінансування розвитку інфра-
структури, що перебуває у державній власності; 

– створити привабливі умови для залучення 
приватних інвестицій; 

– поліпшити управління на залізничному 
транспорті; 

Для збільшення фінансування розвитку ін-
фраструктури необхідно: 

– збільшити бюджетне фінансування про-
грам модернізації й розвитку об’єктів транспо-
ртної інфраструктури на 10 % щорічно; 

– ліквідувати галузеві на вантажні перевезен-
ня та впровадити систему регульованих тарифів, 
що забезпечать покриття економічно обґрунтова-
них витрат на інвестиційну складову. 

Необхідними кроками для поліпшення управ-
ління на залізничному транспорті є: 

– розділення функцій державного і госпо-
дарського управління на залізничному транс-
порті та в Укрзалізниці; 

– реформування залізничного транспорту з 
урахуванням специфіки його функціонування; 

– підвищення ефективності корпоративного 
управління; 

– виділення непрофільних активів і їх пода-
льша повна або часткова приватизація в сегме-
нтах галузі, які не відносяться до природних 
монополій; 

– забезпечення недискримінаційного досту-
пу приватних операторів до інфраструктурної 
мережі. 

Етапи реформи. 
1 етап: 
– затвердження списку та планів реалізації 

інфраструктурних проектів національного ма-
сштабу; 

– ліквідація пільгових тарифів на вантажні 
перевезення; 

– удосконалення законодавства, що регулює 
діяльність залізничного транспорту. 

II етап (до кінця 2012 року): 
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– створення механізму управління реалізаці-
єю інфраструктурних проектів національного 
масштабу; 

– розділення функцій господарського та 
державного галузевого управління на залізнич-
ному транспорті; 

– коригування Програми реформування за-
лізничного транспорту і методик регулювання 
тарифів на доступ до тієї частини інфраструк-
тури, що віднесена до природної монополії; 

– планомірне впровадження економічно об-
ґрунтованих тарифів; 

– початок реалізації інфраструктурних про-
ектів національного масштабу; 

– передача інфраструктурних проектів міс-
цевого значення й відповідного бюджетного 
фінансування на місцевий рівень; 

– реформування системи тарифоутворення 
на внутрішньоміських і внутрішньообласних 
пасажирських перевезеннях. 

III етап (до кінця 2014 року): 
– завершення реформування залізничного 

транспорту та реструктуризації Укрзалізниці; 
– розвиток конкурентного середовища на 

ринку послуг залізничного транспорту, які не 
відносять до природних монополій. 

Індикатори успіху: 
– підвищення рейтингу логістичної ефекти-

вності України зі 102-го до 60-го місця у 2014 
році; 

– підвищення бюджетного фінансування 
програм модернізації й будівництва об’єктів 
транспортної інфраструктури на 10 % щорічно; 

– зменшення рівня зносу основних фондів 
залізничного транспорту з 85 % до 65 %. 

Принципи реформування залізничної га-
лузі для реалізації урядової Програми. Сьо-
годні залізниці України стоять на порозі корін-
них структурних змін, обумовлених необхідні-
стю формування на залізничному транспорті 
ринкових відносин і конкурентного середови-
ща. Уже всі держави Європи й країн СНД, за 
винятком України, завершили процеси струк-
турних реформ на залізничному транспорті. 

Залізничний транспорт – одна з найважли-
віших основних галузей національної економі-
ки. Він займає провідне місце в задоволенні 
потреб виробничої сфери й населення України 
в перевезеннях, є важливим чинником забезпе-
чення соціально-економічного росту й поси-
лення обороноздатності країни, розвитку її зов-
нішньоекономічних зв'язків. Його питома вага 
в загальному вантажообігу всіх видів транспор-
ту (без обліку трубопровідного) становить 

майже 83 % і в загальному пасажирообороті – 
42,5 %. 

Українські залізниці займають вагоме місце 
в транспортній системі Європи, вони зберіга-
ють лідируючі позиції по довжині залізничних 
мереж і обсягам вантажообігу. І, головне, 
транспортні комунікації України – це своєрід-
ний міст між Європою, країнами Азії й Близь-
кого Сходу. Британський інститут із проблем 
транспорту «Рендел» в 2002 році надав Україні 
найвищий коефіцієнт транзиту в Європі, тому 
що Україна не тільки створює, але й забезпечує 
сприятливі умови для збільшення обсягів тран-
зитних перевезень.  

Україна активно включається у світові сус-
пільно-економічні процеси: приєдналася до 
Світової організації торгівлі, стратегічною ціл-
лю визначено одержання асоційованого членс-
тва в Європейському Союзі. Транспорт як ін-
фраструктурна галузь повинен розвиватися ви-
переджальними темпами, сприяти швидкому 
економічному й соціальному розвитку країни і 
її участі в міжнародному розподілі праці. 

Україна завершила реалізацію Плану дій 
«Україна – ЄС» і веде переговори щодо підпи-
сання Договору про асоціацію між Україною і 
ЄС. Співробітництво України і ЄС спрямовано 
на сприяння реструктуризації й відновленню 
транспортного сектора України, а також на по-
ступову гармонізацію діючих стандартів і полі-
тики із прийнятими в Європейському Союзі. 
Співробітництво буде сприяти обміну інфор-
мацією й спільної діяльності як на регіональ-
ному, так і на міжнародному рівні, включаючи 
багатобічні транспортні організації й конвенції, 
ратифіковані сторонами, а також співробітниц-
тво в рамках різноманітних транспортних 
агентств Європейського Союзу. 

Також Укрзалізниця є активним учасником 
«простору 1520», сьогодні розглядаються й 
впроваджуються в життя спільні проекти, 
спрямовані на перетворення «простору 1520» у 
найбільш розвинену транспортно-логістичну 
систему світу, що займе провідні позиції в за-
безпеченні світового товарообміну.  

Становлення й розвиток ринкової економіки 
в Україні, розвиток зовнішньоекономічних зв'я-
зків висувають нові вимоги до транспортної 
галузі, і особливо до залізничного транспорту 
як до найважливішої ланки транспортної сис-
теми країни. 

У зв'язку із цим пріоритетами транспортної 
стратегії в галузі залізничного транспорту зага-
льного користування є проведення реформу-
вання на залізничному транспорті з метою по-
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ступового розвитку конкурентного ринку 
транспортних послуг.  

При проведенні реформування залізничного 
транспорту будуть реалізовані вимоги відпові-
дних Директив Європейського союзу, з обов'яз-
ковою їхньою адаптацією до політичних і еко-
номічних умов України. Ми повинні викорис-
товувати досвід реформування залізничного 
транспорту Російської Федерації, Казахстану, 
досвід інтеграції в транспортні структури ЄС 
залізничних систем Естонії, Латвії, Литви з ко-
лією 1520 міліметрів. 

Сьогодні Уряд України приділяє особливу 
увагу питанню перспективного розвитку заліз-
ничного транспорту. Дискусії відносно майбут-
нього галузі ведеться на найвищому урядовому 
рівні, при участі фахівців залізничного транс-
порту, керівників вільних профспілок галузі, 
науковців галузевих навчальних закладів. 

ВИСНОВКИ 

Реформування залізничного транспорту ви-
знано пріоритетним напрямком у найважливі-
ших програмних документах країни: 

- у Стратегії розвитку залізничного транс-
порту на період до 2020 року, схваленої на за-
сіданні Уряду 20 жовтня 2010 року [2],  

- у Програмі економічних реформ України 
на 2010-2014 року «Заможне суспільство, кон-
курентоспроможна економіка, ефективна вла-
да». 

Постановою Кабінету Міністрів України від 
16 грудня 2009 року № 1390 була затверджена 
Державна цільова програма реформування залі-
зничного транспорту на 2010-2015 роки [3]. 

Метою Програми є підвищення ефективнос-
ті функціонування й прискорення розвитку га-
лузі, задоволення зростаючих потреб націона-
льної економіки й населення в перевезеннях, 
підвищення якості транспортних послуг. 

Проведення ринкових перетворень на заліз-
ничному транспорті буде сприяти прискоренню 
темпів європейської інтеграції, налагодженню 
більше тісного міжнародного економічного 
співробітництва й підвищенню конкурентосп-
роможності українських залізниць на ринку 
транспортних послуг, дасть можливість ефек-
тивно використовувати вигідне геополітичне 
розташування України, а також збалансувати 
інтереси залізниць і споживачів їхніх послуг. 

При переході до нової моделі організації за-
лізничного транспорту ключовим моментом є 
повне відділення функцій державного регулю-
вання від господарських функцій уже на почат-
ковому етапі реформування.  

У світовій практиці найбільш прогресивною 
формою організації діяльності підприємств за-
лізничного транспорту визнана корпоративна зі 
створенням на базі Укрзалізниці, залізниць, 
підприємств, установ і організацій галузі дер-
жавної акціонерної компанії, 100 відсотків ак-
цій якої буде належати державі.  

Однак створення такої компанії прийнятно 
тільки при наявності жорсткого державного 
регулювання й необхідної законодавчої бази, 
що забезпечує стабільне функціонування спе-
цифічної складної монопольної галузі, якою є 
Укрзалізниця.  

Це обумовило необхідність введення пере-
хідного етапу реформування зі створенням 
Державного концерну на базі Укрзалізниці, що 
й передбачено Програмою вже на першому 
етапі реформування залізничного транспорту. 

Державний концерн - це статутне об'єднан-
ня підприємств, а також інших організацій на 
основі їхньої фінансової залежності від одного 
або групи учасників об'єднання, із централіза-
цією функцій науково-технічного й виробничо-
го розвитку, інвестиційної, фінансової, зовніш-
ньоекономічної й іншої діяльності. При цьому 
за підприємствами – учасниками концерну за-
лишається статус юридичної особи, статус 
державного майна й існуючий рівень взаємин з 
місцевими органами влади. Вибір саме такої 
організаційно-правової форми власності обу-
мовлений значними позитивними факторами 
створення державного концерну на першому 
(перехідному) етапі реформування залізнично-
го транспорту. 

По-перше, створення Державного концерну 
забезпечить функціонування залізничного 
транспорту загального користування як єдино-
го виробничо-технологічного комплексу. При 
цьому відбудеться посилення відповідальності 
керівництва й апарата управління концерну за 
результати фінансово-господарської діяльності 
залізничного транспорту. Завдяки вибору такої 
організаційно-правої форми управління змен-
шаться ризики для підприємств галузі, що по-
в'язані зі зміною форми власності на державне 
майно при корпоратизації залізничного транс-
порту. 

Позитивними факторами створення концер-
ну є: 

- забезпечення правового регулювання 
централізованих розрахунків із залізницями 
іноземних держав за користування вантажними 
вагонами й міжнародні залізничні перевезення; 

- збереження відомчих медичних і навчаль-
них закладів зі статусом державних установ в 
оперативному управлінні концерну; 
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- створення в концерні централізованого ін-
вестиційного фонду реалізації загальногалузе-
вих програм; 

- найменший ризик соціальних наслідків.  
І нарешті, для створення державного конце-

рну необхідно внести мінімальні зміни в чинне 
законодавство, зокрема, тільки в Закон України 
«Про залізничний транспорт». Це означає, що 
вже в найближчі 1,5 року ми можемо створити 
господарюючий суб'єкт на базі підприємств 
Укрзалізниці, і виконати основні вимоги для 
розвитку ринкових відносин у галузі - поділ 
функцій державного регулювання й господар-
ського управління на залізничному транспорті. 
Чіткий поділ цих функцій дасть можливість 
проведення єдиної державної політики в цій 
сфері, стане першим кроком для формування 
конкурентного середовища на ринку залізнич-
них перевезень. 

Фахівцями Укрзалізниці й Міністерства 
транспорту й зв'язку України було розроблено 
проект Закону України «Про внесення змін у 
Закон України «Про залізничний транспорт» 
[4]. Цей законопроект включив у себе необхідні 
моменти, що пов'язані з реалізацією першого 
етапу реформування залізничного транспорту, а 
також створенням умов для подальшої ринко-
вої трансформації галузі: 

1. Поділ функцій державного й господар-
ського управління залізничним транспортом 
загального користування. 

2. Приведення діяльності Укрзалізниці й 
залізниць у відповідність із чинним законодав-
ством.  

3. Забезпечення організаційно-технологі-
чної єдності залізничного транспорту загально-
го користування. 

4. Розширення можливостей підприємни-
цької діяльності на залізничному транспорті. 

Прийняття цього законопроекту стане пер-
шим кроком у реформуванні галузі. Саме цього 
кроку чекає залізничний транспорт, саме на 
ньому наполягають міжнародні фінансові орга-
нізації, виставляючи прийняття зазначеного 
законопроекту обов'язковою умовою для інвес-
тицій в українські залізниці. 

На наступному етапі Програмою передбача-
ється оптимізація організаційної структури 
управління в сфері залізничного транспорту, 
створення головного й регіонального центрів 
управління перевезеннями. 

Також протягом цього періоду буде розроб-
лена й прийнята законодавча база, необхідна 
для створення Державної акціонерної компанії 
залізничного транспорту, що максимально зме-

ншить всі можливі ризики, пов'язані з корпора-
тизацією галузі. 

Окрему увагу Уряд приділяє тарифній полі-
тиці. Програмою економічних реформ на 2010-
2014 року передбачена ліквідація пільгових та-
рифів на вантажні залізничні перевезення, роз-
робка й впровадження економічно обґрунтова-
них тарифів на пасажирські й вантажні залізни-
чні перевезення. 

Величезні екологічні, економічні й соціальні 
переваги залізничного транспорту і його тран-
зитний потенціал можуть бути реалізовані тіль-
ки на якісно вищому рівні транспортного об-
слуговування. Це буде досягнуто шляхом удо-
сконалення технології організації перевезень, 
модернізації й будівництва інфраструктури, 
відновлення рухомого складу. 

Транспортною стратегією України до 2020 
року одними із основних пріоритетів розвитку 
залізничного транспорту визначено: 

- впровадження рухомого складу нового 
покоління й модернізація існуючого, з більш 
високим рівнем сервісних, технічних і економі-
чних показників експлуатації; 

-  подальший розвиток залізничної інфра-
структури; 

- інтенсифікація й удосконалення техноло-
гій перевезень пасажирів і вантажів; 

- інноваційний розвиток і вдосконалення 
науково-технічного й кадрового потенціалу. 

Сьогодні перед залізничним транспортом 
поставлені значні завдання, які вже в найближ-
чому майбутньому відкриють кращі перспекти-
ви для розвитку галузі.  
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Л. В. МАРЦЕНЮК  

ВЛИЯНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА НА РАЗВИТИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЕКОНОМИКИ УКРАИНЫ 

В статье рассмотрено задание железнодорожной отрасли в свете реализации экономической реформы 
Украины на 2010-2014 годы, этапы реформы и принципы реформирования железнодорожной отрасли для 
реализации правительственной Программы.  

Ключевые слова: экономическая реформа, управление на железнодорожном транспорте, реформирова-
ние, концерн  

 

L.V. MARTSENYIK 

IMPACT OF RAIL TRANSPORT IN THE DEVELOPMENT  
OF THE NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE 

In the article considers the job the railroad industry in the light of implementation of economic reforms in 
Ukraine for 2010-2014, the stages of reform and the principles for reforming the railway industry for the implemen-
tation of government programs.  

Keywords: economic reform, the management of railway transport, reform, concern 
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УДК 656.2.003.12 

Н. В. МИРОШНИК (ДІІТ) 

РЕГІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ В УМОВАХ 
РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

Досліджено, що в умовах сучасної ринкової економіки для ефективного управління фінансо-
вими ресурсами необхідно забезпечення діяльності підприємства оптимальним обсягом ресурсів, 
раціональне їх використання, максимізація прибутку й забезпечення підвищення ринкової вартості 
підприємства. В цих умовах актуальними стають питання удосконалення управління процесами 
виробництва, ефективним використанням фінансових, трудових, матеріальних ресурсів. Перехід 
до сучасної ринкової економіки викликав зміни усієї економічної системи і у першу чергу підпри-
ємств регіонів. Умови господарювання перетерпіли перетворення, які виразились у змінах форм 
власності, умовах державного регулювання, системи оподаткування. В результаті реформ з'явився 
недержавний сектор економіки, сучасна банківська система, ринки товарів, послуг, капіталу. Це 
дає змогу для розширеного відтворення, зростанню доходів підприємства та його власників. Цю 
мету можна досягти лише при оптимальній організації фінансів. В сучасних умовах господарю-
вання система управління зміщується на регіони, які різняться між собою національними, історич-
ними, географічними, економічними та іншими особливостями. В Україні здійснюється структур-
на політика, яка повинна передбачати переведення економіки країни на нову ресурсозабезпечену, 
високотехнологічну й економічно безпечну модель функціонування. Перспективним є створення в 
країні вільних економічних зон, на яких діють пільгові митні, валютно-фінансові, податкові та ін-
ші умови економічної діяльності. Територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та 
цілісної державної влади, збалансованості соціально-економічного розвитку окремих територій з 
врахуванням історичних та культурних традицій, демографічних та екологічних особливостей. В 
регіональній проблемі існує завдання: кому допомагати – депресивному регіону чи його населен-
ню. Якщо регіону – то необхідно вкладати засоби до нього, якщо друге, то краще стимулювати 
відтік населення в більш заможні регіони. Але навіть самий відсталий регіон – це батьківщина ча-
стини населення, і тому він заслуговує цієї допомоги. 

Ключові слова: регіон, регіональна стратегія, грошові ресурси, ефективний попит, поточні витрати 

Вступ 

Перехід до сучасної ринкової економіки ви-
кликав зміни усієї економічної системи і у пе-
ршу чергу підприємств регіонів. Умови госпо-
дарювання перетерпіли перетворення, які вира-
зились у змінах форм власності, умовах держа-
вного регулювання, системи оподаткування. В 
результаті реформ з'явився недержавний сектор 
економіки, сучасна банківська система, ринки 
товарів, послуг, капіталу. Це дає змогу для 
розширеного відтворення, зростанню доходів 
підприємства та його власників. Цю мету мож-
на досягти лише при оптимальній організації 
фінансів. 

Постановка завдання: 

– визначити поняття „регіональна страте-
гія”; 

– дослідити процес створення  капіталу; 
– вказати особливості ефективного управ-

ління регіоном. 

Результати 

В сучасних умовах господарювання система 
управління зміщується на регіони, які різняться 
між собою національними, історичними, гео-
графічними, економічними та іншими особли-
востями. 

В Україні здійснюється структурна політи-
ка, яка повинна передбачати переведення еко-
номіки країни на нову ресурсозабезпечуючу, 
високотехнологічну й економічно безпечну мо-
дель функціонування.  

Перспективним є створення в країні вільних 
економічних зон, на яких діють пільгові митні, 
валютно-фінансові, податкові та інші умови 
економічної діялбності. 

Територіальний устрій України грунтується 
на засадах єдності та цілісної державної влади, 
збалансованості соціально-економічного розви-
тку окремих територій з врахуванням історич-
них та культурних традицій, демографічних та 
екологічних особливостей. 
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Відповідно Конституції України адміністра-

тивно-територіальний устрій України склада-
ють Автономна Республика Крим, області, ра-
йони, міста, селища і села. 

Проблеми районування території України 
висвітлювались в працях таких вчених, як А. 
М. Ващенко, К. Г. Воблий, І. А. Горленко, О. Т. 
Дібров, М. І. Долішній, Ф. Д. Карецький, С. С. 
Мохночук, М. М. Паламарчук, М. Д. Пістун, В. 
А. Поповкін, О. О. Шаблий та ін. Авторами ви-
словлені різні пропозиці стосовно районування 
території України. Так, за пропозицією М. М. 
Паламарчука, територія України поділена на 
три економіко-географічні райони: Донецько- 
Придніпровський (8 областей), Південно-
Західний (13 областей), Південний (3 області й 
Автономна Республика Крим). 

Заслуговує на увагу пропозиція М. Д. Піс-
туна, в якій враховані фактори, що впливають 
на адміністративно-територіальний поділ тери-
торії України: рівень соціально-економічного 
розвитку території, просторова диференціація 
природи, національно-історичні та культурно-
етнографічні особливості, політичні фактори. 
Автором виділено 9 економіко-географічних 
регіонів України: Київський, Центральний, 
Придністровський, Донецький, Подільський, 
Північно-Східний, Карпатський, Північно-
Західний (Волинський), Причорноморський. 

В. А. Поповкин виділяє 9 природно-
економічних районів: Карпатський, Поліський, 
Київський, Подільський, Північний, Харківсь-
кий, Придніпровський, Південний, Донецький. 

Узагальнення існуючих підходів вимагає 
виділення у вигляді відокремленого об ̓єкта до-
слідження певної території – регіону. Регіон 
відрізняється від інших територій повною цілі-
сністю, єдністю, чітко визначеною природною, 
матеріальною, економічною та соціальною ха-
рактеристикою. Спеціалізація економічних ра-
йонов, як і виробництва взагалі, сприяє еконо-
мії суспільної праці. Україна поділена на 8 ра-
йонів: Донецький економічний район; Карпат-
ський економічний район; Південний економі-
чний район; Подільський економічний район; 
Поліський економічний район; Придніпровсь-
кий економічний район; Східний економічний 
район; Центральний економічний район. 

При формуванні регіонального розподілу 
територій враховані економічні та соціальні 
показники, які характеризують розвиток про-
мисловості, сільського господарства, транспор-
ту, інших галузей економіки, розвиток установ 
соціальної сфери, умови соціального забезпе-
чення населення. Питання розвитку і взаємодії 

регіонів, взаємовідносин регіональних і       
центральних органів влади є надзвичайно акту-
альними для України. Адже, відсутність обґру-
нтованої політики регіонального розвитку дер-
жави призвела не лише до зростання диспропо-
рцій та загострення економічних і соціальних 
проблем, але й до суттєвої економічної й суспі-
льно-політичної дезінтеграції держави.  

Зміцнення державності України вимагає 
створення єдиного господарського комплексу з 
ефективним використанням місцевих ресурсів, 
переваг територіального поділу праці та запобі-
гання ускладнень на політичному, економічно-
му, міжетнічному підгрунті, що повинна забез-
печити  регіональна політика як складова зага-
льнодержавної політики. 

Державна регіональна політика ґрунтується 
на принципах: 

– конституційності та законності;  
– забезпечення унітарності України та ціліс-

ності;  
– забезпечення тісного співробітництва ор-

ганів виконавчої влади з органами місцевого 
самоврядування. 

Як свідчить світовий досвід, прискорене 
включення держав у світову ринкову структуру 
господарювання досягається за рахунок держа-
вних новостворених територій – спеціальних 
економічних зон. На території спеціальної еко-
номічної зони запроваджуються пільгові митні, 
валютно-фінансові, податкові та інші умови 
економічної діяльності національних та інозем-
них юридичних і фізичних осіб. В світовій 
практиці спеціальні економічні зони з̓явилися у 
кінці 1950 – початку 60-х і получили широкий 
розвиток у 70-ті роки.  

Порядок створення, функціонування та лік-
відації таких зон в Україні визначається Зако-
ном України «Про загальні засади створення і 
функціонування спеціальних (вільних) еконо-
мічних зон»  та  наступних змін та доповнень 
до цього закону. 

На території України створено та функціо-
нує 15 спеціальних економічних зон. 

Тенденції економічного зростання, що  сфо-
рмувалися в державі впродовж кількох останніх 
років, реалізуються через активізацію економі-
чного життя регіонів. Проведений аналіз свід-
чить про зростання у 2010 році практично в 
усіх регіонах кількості зайнятих економічною 
діяльністю, наявного доходу населення, рівня 
реальної заробітної плати тощо. При цьому 
спостерігається позитивна тенденція більш ви-
соких темпів економічного зростання у менш 
розвинених регіонах.  
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Протягом 2010 року України наявний дохід 

населення в цілому по Україні зріс порівняно з 
попереднім роком у 2009 р. на 27,1 %, а витра-
ти на 11,0 %, тобто зростання доходу випере-
джало зростання витрат населення. Це можна 
прослідити на середньомісячній заробітній пла-
ті - 120 % до 2009 року. 

Галузеві особливості зростання промисло-
вого виробництва обумовили його регіональну 
диференціацію. Серед регіонів найбільша пи-
тома вага промислового виробництва у 2010 р. 
у Донецькому (26,0 %),  Придніпровському 
(22,8 %), Центральному (19,5 %). У 2010 р. за-
безпечено приріст промислового виробництва в 
усіх регіонах.  

Структура промислового комплексу регіонів 
за останні роки не зазнала вагомих змін, тому 
для більшості регіонів вирішальне значення 
продовжує відігравати одна-дві галузі. Так, 
пріоритетною галуззю промислового виробни-
цтва для 8 реґіонів є харчова промисловість та 
перероблення сільськогосподарських продук-
тів; для Дніпропетровської, Запорізької та До-
нецької областей – металургія та оброблення 
металу; для Закарпатської та Сумської областей 
– машинобудування, для Луганської та Полтав-
ської областей – виробництво коксу, продуктів 
нафтопереробки та ядерного палива; для Івано-
Франківської, Миколаївської, Рівненської обла-
стей та м. Севастополь – виробництво та роз-
поділення електроенергії, газу та води. 

Найбільш розвиненими промисловими регі-
онами є Дніпропетровська, Донецька, Запорізь-
ка, Луганська, Полтавська, Харківська області 
та м. Київ, сумарна частка яких становить по-
над 60% загальнодержавного промислового ви-
робництва. 

Разом з тим, питома вага Волинської, Закар-
патської, Кіровоградської, Тернопільської, 
Херсонської, Чернівецької областей та м. Сева-
стополь не досягає 1,0% від загального проми-
слового виробництва по країні. 

Водночас зберігаються суттєві регіональні 
диспропорції за обсягом промислового вироб-
ництва на одну особу – коефіцієнт варіації за 
цим показником впродовж останніх років ста-
новить понад 10 разів.  

Зростання виробництва спричинило значну 
активізацію в усіх регіонах діяльності у галузі 
будівництва. В 2009 р. приріст обсягу підряд-
них робіт у будівництві в 7 регіонах перевищу-
вав 40 %, а ще в 3 регіонах – 30 %. У 2010 р. 
приріст цього показника в 3 регіонах становив 
понад 60 %, ще в 6 регіонах – понад 20. 

Негативною тенденцією регіонального роз-

витку в умовах кризи 90-их років став спад 
економічного обміну між регіонами, найбільш 
тісні економічні зв'язки існують лише між До-
нецькою, Дніпропетровською, Запорізькою та 
Луганською областями, в яких сконцентрована 
металургійна промисловість України та все не-
обхідне для її функціонування: виробничі фон-
ди, сировина (коксівне та енергетичне вугілля, 
залізна руда), електроенергетика, робоча сила 
відповідної кваліфікації. З іншими регіонами 
економічні зв'язки набагато слабкіші. Участь у 
міжрегіональному ринку товарів більше поло-
вини областей України незначна: майже все, 
що виробляється в них, споживається в їх ме-
жах, або обмінюється на енергоносії. Це свід-
чить про фактичну дезінтеграцію національно-
го внутрішнього ринку. 

Таким чином, аналіз наведених вище та ін-
ших показників дозволяє зробити наступні ви-
сновки щодо соціально-економічного розвитку 
регіонів: 

1) Процеси економічного зростання в біль-
шості регіонів за останні чотири роки набули 
стійкого та динамічного характеру. 

2) Позитивна динаміка соціальних парамет-
рів у регіонах відстає від динаміки економічних 
процесів, у більшості регіонів дуже гострою за-
лишається проблема зайнятості; 

3) Більшість регіонів мають низький рівень 
конкурентоспроможності й привабливості для 
іноземних інвестицій. 

4) В усіх регіонах за роки кризи накопичи-
лись серйозні економічні, соціальні та екологі-
чні проблеми  

5) Позитивні тенденції економічного зрос-
тання в регіонах призупинили стрімке поглиб-
лення регіональних соціально-економічних 
диспропорцій, однак немає підстав очікувати в 
найближчій перспективі їх зменшення. 

Наявність суттєвого регіонального дисбала-
нсу соціально-економічного та культурного 
розвитку ускладнює проведення єдиної політи-
ки соціально-економічних перетворень, форму-
вання загальнодержавного ринку товарів і по-
слуг, збільшує загрозу регіональних криз, дез-
інтеграцію національної економіки. Регіональні 
диспропорції гальмують забезпечення високих 
темпів економічного зростання на  території 
держави. 

За останні роки регіональна проблема є одні-
єю із головних проблем національного розвитку. 
Вона пронизує всі сторони українського суспіль-
ства:  усугубляє національне питання, здержує 
економічні реформи. Регіональна проблема є ре-
зультатом таких причин, як національне питання, 
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спроба політиків позиграти регіональну карту в 
своїх інтересах. Розвиток України показав, що ре-
гіональна проблема обумовлена природними та 
історичними особливостями країни. Наша країна 
располагала алгоритмом вирішення регіональної 
проблеми, а сама:  

1) була повністю посвячена господарській 
стороні діла;  

2) була вбудована в адміністративно-
командну систему, яка судьбу регіонів ставе на 
вирішення тоталітарної країни.  

Нова регіональна стратегія держави повинна 
включати такі мірі та рівні:  

1. Пріорітети держави як розділ національ-
ної безпеки. 

2. Стратегія регіонального розвитку країни як 
довгострокова програма (пов’язана з питаннями з 
нацональною політикою та основними напряма-
ми соціально-економічного розвитку.  

3. Основні положення державної регіональ-
ної політики як документ середнєстрокового 
характера, що визначає суб’єкти і об’єкти регі-
ональної політики держави, її основна мета, за-
дачі та пропозицї.  

4. Короткострокові та середнєстрокові про-
грами регіонального розвитку. 

Суть такої регіональної проблеми носить 
три положення:  

а) нерівність регіонів країни по соціально-
економічним умовам проживання у зв̓язку з 
якими накоплені богатства подлягають пере-
розподілу по районам країни;  

б) друга сторона – більш ефективне викори-
стання прибутків від умов в  регіонах країни;  

в) поєднання національних та місцевих ін-
тересів кожної людини. 

Регіональна проблема в принципі не може 
бути вирішена раз і насавжди, но її гостроту 
можна мінізувати за рахунок регіональної стра-
тегії – системи мір по дії на територіальну 
структуру суспільства. Головна мета регіональ-
ної – благополуччя громадян, рівність громадян 
без залежності від місця проживання та ціліс-
ність держави.  

Вирішення регіональних завдань перерастає 
у регіональну проблему:  

1) Існують об’єктивні протиріччя між регіо-
нами. Тому, для цього не існує однозначного 
рішення,  різні інтереси превращаються в ком-
проміс.  

2) Існує таке протиріччя, як ефективність – 
рівність, що в економічному контексі приймає 
вигляд: якщо наращувати темпи економічного 
зростання, то необхідно будувати підприємства 
в передових регіонах. Но тоді буде нарастати 

нерівність регіонів по рівню розвитку, а якщо 
вирівнювати ці рівні, то необхідно будувати 
підприємства в отсталих регіонах і тоді будуть 
зменьшуватися темпи економічного роста.  

3) В результаті многих століть управління 
централізованої держави не склалися культурні 
механізми уладжування цих протирічь. 

Регіональна стратегія – це така система, яка 
реалізує інтереси держави у відносині регіонів 
та внутрішні інтереси регіонів.  

Люба політика ефективна тоді, коли удаєтся 
компроміс різних інтересів. Державна регіона-
льна політика виходить з принциру дискретно-
сті простору, нерівності регіонів по факторам 
розвитку, тобто повинна будуватися диферен-
ційно. Регіональну політику слід розуміти як 
сферу діяльності держави по регулюванню еко-
номічного, соціального, політичного, екологіч-
ного розвитку країни у просторому регіональ-
ному аспекті. 

Принципи регіональної політики обумовле-
ні зовнішними та внутрішними умовами: 

а) екологічний захист України (національно-
етнічні питання традиційного природокористу-
вання);  

б) галузевий принцип спеціалізації регіонів 
у відповідності з інвестиційною політикою 
держави;  

в) формування равних стартових (інститу-
ційних умов, подолання регіональних різниць 
рівня економічного розвитку територіальної 
структури господарства, соціальних та екологі-
чних обставин.  

В регіональній проблемі існує завдання: ко-
му допомогати – депресивному регіону чи його 
населенню. Якщо регіону – то необхідно вкла-
дувати засоби до нього, якщо друге, то краще 
стимулювати оттік населення в більш заможні 
регіони. Але даже самий відсталий регіон – це 
батьківщина частини населення і тому він за-
слуговує цієї допомоги. В регіональній пробле-
мі існують такі проблеми, які відрізняться осо-
бливою складністю:  

1. Власність на ресурси – кому повинні на-
лежити (державі, регіону чи власнику). Але 
можливо розрізняти право власності та право 
розпорядження. Виникає також проблема вико-
ристання доходів;  

2. Фонд субвенцій – як його будувати і як 
проводити розподіл. Для визначення розміра 
фонду можна використовувати долю націона-
льного доходу, що підлягає перезподілу між ре-
гіонами для  вирівнювання регіонів по доходу 
на душу населення.  

3. Розподіл податків на державний та місце-
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вий рівні (кількість, нормативи, методики роз-
рахунків).  

Важливо сформулювати політику власного 
територіального розвитку, яка би базувалася на 
комплексній оцінці потенціалу регіону. Можна 
представити територіальний розвиток, як сис-
тему, що орієнтована на позитивну динаміку 
параметрів рівня і якості життя населення, ви-
робництвом соціального, господарського, ре-
сурсного та екологічного потенціалу територій. 
Тому. виникає проблема об̓єктивного відбору 
таких регіонів, щоб рентабельно витратити 
державні ресурси. Представимо фінансові ре-
зультати від діяльності підприємств.  

Як свідчать  дані, на долю Придніпровсько-
го регіону приходиться 50,5 % в структурі фі-
нансових результатів від діяльності підпри-
ємств до оподаткування, Центрального – 26,9 
%, Донецького – 8,9 %. Це свідчить про фінан-
сову забезпеченість регіонів. Для визначення 
фінансової забезпеченості використовують фі-
нансовий норматив бюджетної забезпеченості, 
який визначається шляхом поділення загально-
го обсягу фінансових ресурсів, що спрямову-
ється на реалізацію бюджетних програм. 

Програми економічного і соціального роз-
витку регіону базуються на таких основних 
принципах: 

- еволюційність економічного та соціально-
го розвитку; 

- цілісність, що забезпечується.розробкою 
прогнозів економічного і соціального розвитку; 

- об’єктивність, яка базується на звітних да-
них органів державної статистики і офіційних 
видань Національного банку України; 

- пропорційність та збалансованість еконо-
мічного розвитку; 

- самостійність; 
- гласність.  
Дійсно, прогнозні документи повинні бути 

доступними для громадськості. Це необхідно 
для забезпеченості реалізації соціально-
економічної політики держави. 

Потенціал регіону характеризується основ-
ними макроекономічними показниками,  таки-
ми як насиченість території факторами вироб-
ництва (природні ресурси, робоча сила, основні 
фонди, інфраструктура), попит населення та ін. 
Потенціал виражає можливості, які нереалізо-
вані і при змінах ситуацій можуть перейти у 
дійсність. 

Економічний потенціал базується на таких 
його складових: 

а) науково-технічний потенціал; 
б) виробничий потенціал; 

в) невиробнича сфера.  
Науково-технічний потенціал представляє 

собою сукупність трудових та матеріальних ре-
сурсів, науково-технічних знань та виробничо-
го попиту, які має регіон для розвитку та вико-
ристання досягнень НТР. 

Економічний стан регіонів залежить від роз-
витку виробничої сфери. 

Виробничий потенціал об ̓єднує можливості 
галузей сфери матеріального виробництва,  су-
купність матеріальних благ. В склад виробни-
чого потенціалу включають: 

1. Природні ресурси (земельні, водні, лісові, 
копалини та ін.); 

2. Основні виробничі фонди; 
3. Робоча сила. 
Виробнича сфера характеризується складніс-

тю. Складність поясняється взаємодією окремих 
елементів через технологію та організацію виро-
бництва. Технологія виробництва виражає взає-
модію основних факторів виробництва, вплив 
людини на предмет праці. Одночасно вдоскона-
люють організацію виробництва, забезпечують 
взаємодію залучених до виробництва факторів, 
людей в процесі виробництва. 

Галузевий підхід до виробничого потенціа-
лу позволяє визначити його структурних скла-
дових та взаємозв’язки окремих галузей матері-
ального виробництва. У склад виробничого по-
тенціалу уключають: 

- промисловість; 
- агропромисловий комплекс; 
- транспорт та зв’язок; 
- будівельний комплекс; 
- торгівля та громадське харчування; 
- матеріально-технічне забезпечення; 
- заготівля. 
Сучасна класифікація промислових підпри-

ємств за видами діяльності передбачає їх роз-
поділ на підприємства: добувної промисловос-
ті, обробної промисловості, виробництво та 
розподілення електроенергії, газу, води. 

Потенціал невиробничої сфери (соціальної) 
– це освіта, охорона здоров’я, комунальне гос-
подарство та ін.) – це можливості по різним по-
слугам населенню. Ця сфера безпосередньо 
пов’язана з політикою, економікою,  соціологі-
єю, демографією та ін. 

Ресурсний потенціал регіону включає тру-
дові, речові і неречові ресурси. Ресурси можуть 
бути вітворені та невітворені. До невітворених 
первинним ресурсам відносять мінеральні ре-
сурси, а до вітворених – земельні, водні, лісові, 
фауністичні та рекреаційні.  
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З економічним потенціалом регіона пов’я-

заний інвестиційний клімат та інвестиційний 
ризик . Інвестиційний ризик характеризує виро-
гідність втрати інвестицій і доходу від них. По 
суті ризик – характеристика якісна. Ступінь ін-
вестиційного ризику залежить від політичної, 
соціальної, економічної, кримінальної ситуацій. 
Кращими областями для іноземних інвестицій є 
Дніпропетровська -2239,7 тис. дол. на одну 
особу, Харківська – 985,0 тис. дол., Київська – 
935,3 тис. дол., Запорізька – 520,5 тис. дол. Це 
промислові центри і які є донорами в Україні.  

Міжнародні співставлення виділяють зако-
нодавство країн основою інвестиційного ризи-
ку. Законодавство регулює можливості інвесту-
вання в галузі чи сфери, визначає порядок ви-
користання окремих факторів виробництва.  

Розподіл регіонів по інтегральному рейтин-
гу інвестиційного потенціалу показує, що най-
більший вклад вносять фактори, які накоплені у 
процесі господарської діяльності: інфраструк-
турна освоєність території, інноваційний поте-
нціал населення. 

Інтегральний рейтинг кожного регіону по 
інвестиційному потенціалу розраховується як 
середня за експертною вагою. Значення рейти-
нгу (місця регіону) може бути за такими вида-
ми потенціалу: 

- ресурсному (середня забезпеченість запа-
сами основних видів природних ресурсів); 

- виробничому (результат господарської ді-
яльності населення в регіоні; 

- купівельному (купівельна способність на-
селення регіону; 

- інфраструктурному (економіко-геогра-
фічне положення регіону); 

- інтелектуальному (рівень освіти населення); 
- інституційному (рівень розвитку ведучих 

інститутів ринкової економіки); 
-інноваційному (рівень досягнень науково-

технічного прогресу). 
Також можна розрахувати рейтинг регіону 

за рівнем інвестиційних ризиків: 

- економічний (тенденції в економічному 
розвитку регіону); 

- політичний (політичні симпатії населення за 
результатами останніх парламентських виборів); 

- соціальний (рівень соціальної напряги); 
- екологічний (рівень зараженості навколи-

шнього середовища); 
- кримінальний ( рівень преступності в регіоні). 
Показателем інвестиційного важеля регіону 

є кількість спільних підприємств.  За 2006-2011 
рр. в Україні кількість спільних підприємств 
зменьшилося на 4,3 %. Це говорить про непри-
ємлемість іностраних партнерів вкладувати за-
соби в економіку України. Але наблюдається 
ріст спільних підприємств в Житомирській об-
ласті на 83,3 %, Харківській області на 15,4 %, 
Чернігівській області – на 14,3 %. 

Висновки 

Формування регіонального капіталу обу-
мовлюється впливом його на кінцеві результати 
виробництва. З метою визначення його впливу 
можна побудувати моделі управління виробни-
цтвом. 
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Н. В. МИРОШНИК 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ 
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Определено понятие „регион”. Исследовано, что в условиях современной рыночной экономики для эф-
фективного управления  финансовыми ресурсами необходимо обеспечение деятельности предприятия оп-
тимальным объемом финансовых ресурсов, рациональное их использование, максимизация прибыли и обес-
печение рыночной  стоимости предприятия. В этих условиях актуальными становятся вопросы усовершен-
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ствования управления процессами производства, эффективным использованием финансовых, трудовых, ма-
териальных ресурсов. Для решения таких задач  руководителям предприятий необходимы знания экономи-
ки, технологии производства, финансов. Переход к современной рыночной экономике вызывал изменения 
всей экономической системы и в первую очередь предприятий регионов. Условия ведения хозяйства пре-
терпели превращения, которые выразились в изменениях форм собственности, условиях государственного 
регулирования, системы налогообложения. В результате реформ появился негосударственный сектор эко-
номики, современная банковская система, рынки товаров, услуг, капитала. Это дает возможность для рас-
ширенного воспроизводства, росту доходов предприятия и его владельцев. Эту цель можно достичь лишь 
при оптимальной организации финансов. В современных условиях ведения хозяйства система управления 
смещается на регионы, которые отличаются между собой национальными, историческими, географически-
ми, экономическими и другими особенностями. В Украине осуществляется структурная политика, которая 
должна предусматривать перевод экономики страны на новую ресурсообеспеченную, высокотехнологичную 
и экономически безопасную модель функционирования. Перспективным является создание в стране свобод-
ных экономических зон, на которых действуют льготные таможенные, валютно-финансовые, налогу и дру-
гие условия экономической деятельности. Территориальный уклад Украины основывается на принципах 
единства и целостной государственной власти, сбалансированности социально-экономического развития от-
дельных территорий с учетом исторических и культурных традиций, демографических и экологических 
особенностей. В региональной проблеме существует задание: кому помогать - депрессивному региону или 
его населению. Если региону - то необходимо вкладывать средства, если населению, то лучше стимулиро-
вать отток население  в более состоятельные регионы. Но даже самый отсталый регион - это родина части 
населения и потому он заслуживает этой помощи. 

Ключевые слова: регион, региональная стратегия, денежные ресурсы, эффективный спрос, текущие за-
траты 

 
N. V. MYROSHNYK 

REGIONAL STRATEGY AND ITS FEATURES IN THE CONDITIONS  
OF MARKET ECONOMY 

The term “region” is defined. It is studied that in the conditions of modern market economy for an effective 
management of financial resources it is necessary providing the enterprise activities with optimal amount of these 
resources, their rational use, maximization of income and providing the appreciation of market enterprise value. In 
such conditions the issues of improvement of management of production processes, the effective use of financial, 
labor, and material resources become topical. The transition to the modern market economy caused the changes of 
all the economic system and, for the first, regional enterprises. The terms of managing the economy suffered trans-
formations, which found an expression in the changes of ownership patterns, the terms of government control, and 
the tax system. The non-public sector of economy appeared as a result of reforms, modern banking system, markets 
of commodities, services, capital. It gives an opportunity for the reproduction on an expanded scale, the increase of 
enterprise profits, and the income of its proprietors. One is able to achieve this goal only under the optimal man-
agement of finances. In the modern conditions of managing the economy the control system is to be migrated to re-
gions differing one to another in national, historical, geographical, economic and other peculiarities. A structural 
policy that must foresee the transition of state economy to a new resource-provided, hi-tech and economically safe 
model of operation is realized in Ukraine. Establishing in the country of free economic zones, where the favourable 
custom, currency-financial, tax and other conditions of economic activity are in force, is very promising. The territo-
rial social-and-economic structure of Ukraine is based upon the principles of unity and integral state power, an ap-
propriate balance of socio-economic development of separate territories taking into account historical and cultural 
traditions, demographic and ecological features. In a regional challenge, there is a task: what is the aid addressee – 
the depressive region or its population? If the former then investments are necessary, the latter – promoting the 
population migration to more solvent regions is better. But even the most backward region is a motherland of part of 
population and that is why it deserves to get this aid. 

Keywords: region, regional strategy, money resources, effective demand, current outlays 
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М. І. МІЩЕНКО (ДНУЗТ) 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРИНЦИПИ РЕФОРМУВАННЯ 
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

Досліджуються результати вертикального розділення залізниць країн Європейського співтовариства. 
Аналізуються отримані ефекти й фактори, які впливають на підвищення конкурентоспроможності й ефекти-
вності діяльності залізничного транспорту з урахуванням вимог чинного законодавства Європейського спів-
товариства. 

Ключові слова: вертикальне розділення, лібералізація, реформування, залізничний транспорт, Європей-
ське співтовариство, компанії-оператори, інфраструктура, Директива ЄС 

Постановка проблеми у загальному вигляді  

Вертикальне розділення на залізничних ме-
режах в окремих державах-членах ЄС сприяло 
розвитку конкуренції й формуванню найбільш 
ефективних транспортних ринків, стимулюючи 
додаткову зайнятість і збільшення інвестицій.  

Надмірна вартість побудови паралельної за-
лізничної лінії приводить до розуміння того, 
що вертикальне розділення практично єдиний 
механізм, що формує основи розвитку конку-
ренції на залізничному транспорті. Але, не слід 
вважати, що вертикальне розділення - синонім 
лібералізації або конкуренції. Це важлива пре-
вентивна умова для транспортних ринків, що 
відкриваються, у різних галузях промисловості 
й природних монополій, з потенційно конку-
рентоспроможними аспектами й умовами об-
слуговування. 

Одержання істотного прибутку від реструк-
турування й лібералізації, як показує досвід 
інших галузей, є можливим навіть, незважаючи 
на існування технічних і технологічних бар'єрів 
між національними залізничними мережами.  

Важко уявити собі сильне економічне зрос-
тання зі збільшенням зайнятості і добробуту 
без наявної ефективної транспортної системи, 
що дозволяє повною мірою скористатися пере-
вагами внутрішнього ринку і глобалізації торгі-
влі. 

Існують два фактори постійного зростання 
попиту на транспорт. Для пасажирських пере-
везень визначальним фактором є вражаюче 
зростання використання легкового автотранс-
порту. За останні 30 років кількість легкових 
автомобілів потроїлося при щорічному збіль-
шенні на 3 мільйони одиниць. Хоча загальна 
кількість власників легкового автотранспорту в 
більшості країн Євросоюзу, здається, стабілізу-
ється, це не стосується країн-кандидатів, де на-
явність власного автомобіля розглядається як 

символ волі. До 2020 року легковий парк у Єв-
росоюзу істотно збільшиться. 

Що стосується вантажного транспорту, його 
розвиток у більшому ступені зв'язаний зі змі-
нами в європейській економіці і системі вироб-
ництва. За останні двадцять років ми перейшли 
від «накопичувальної» економіки до економіки 
«оборотної». Це явище чітке просліджується на 
прикладі перебазування ряду виробництв (осо-
бливо трудомістких) з метою зниження собіва-
ртості, навіть якщо виробничі площі перено-
сяться на сотні і навіть тисячу кілометрів від 
головного складального конвеєра і від спожи-
вачів. Скасування кордонів усередині ЄС при-
вела до виникнення системи виробництва «з 
коліс» чи «оборотної» системи. 

Результати вертикального розділення про-
являються тільки після тривалого періоду робо-
ти залізничної галузі в рамках розумно стійкої 
законодавчої, регулюючої й економічної ситуа-
ції. Необхідно відзначити, що тенденції які 
спостерігались (на залізницях після розділення) 
у витратах, платах за проїзд, регулярності спо-
лучень і якості обслуговування можуть бути 
пояснені широким діапазоном факторів і не 
можуть бути приписані тільки лише вертикаль-
ному розділенню. 

Але можна констатувати, що розвиток кон-
куренції став більш ефективним у країнах, та-
ких як Великобританія, які були піддані повно-
му розділенню. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано вирішення даної проблеми і на які 

спирається автор 

Проблема відділення управління інфрастру-
ктурою від транспортних операцій [1], з погля-
ду економічної теорії, зосереджує свою увагу 
на введенні конкуренції як заходу, що підвищує 
ефективність обслуговування клієнтів [2]. При-
кладом успішного розвитку конкуренції в ін-
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ших галузях промисловості може служити те-
лекомунікаційний сектор і енергетичний сектор 
[3]. Крім того, деякі транспортні сектори зав-
жди перебували в стані розділення [4]. Напри-
клад, функціонування автомобільних доріг не 
залежить від умов перевезення пасажирів або 
вантажів, і в секторі авіації авіаперевезення па-
сажирів і вантажів не залежать від діяльності 
служб аеропорту. У всіх цих випадках вертика-
льне розділення дало початок розвитку ефекти-
вних, конкурентних ринків, стимулюючи ство-
рення нових компаній, додаткової зайнятості 
робочої сили й збільшило приток інвестицій. 

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми, яким присвячується дана стаття 

З огляду на надмірну вартість будівництва 
паралельної залізничної мережі, вертикальне 
розділення - єдиний ефективний захід введення 
конкуренції в залізничний сектор. Однак, вер-
тикальне розділення не є синонімом лібераліза-
ції або конкуренції, хоча це і є найважливішою 
попередньою умовою для ринків, що відкрива-
ються, у різних галузях промисловості й при-
родних монополій, з потенційно конкурентосп-
роможними аспектами й умовами обслугову-
вання. 

Формулювання цілей статті  

Ціль даної статті полягає в дослідженні ор-
ганізаційно-економічних принципів реформу-
вання залізничного транспорту, які є основою 
вертикального розділення залізниць. 

Виклад основного матеріалу дослідження  

Матеріали, викладені в даній статті є ре-
зультатом дослідження й отриманої інформації 
й документації щодо досвіду вертикального 
розділення (організаційний, фінансовий і стату-
тний) у межах ЄС; спостереженні за експлуата-
ційними, економічними показниками, показни-
ками безпеки, а також отриманими ефектами 
клієнтами пасажирського й вантажного секто-
рів; експертизі ступеня розділення між мене-
джером інфраструктури й функціонуючими 
залізничними операторами, долями на ринку 
всіх операторів залізниць (функціонуючі й нові 
учасники) у фрахті в кожній Державі-Члену й 
вивченні подій на цих ринках в останні роки. 

Основною перешкодою у формуванні єди-
ної транспортної політики ЄС є конфлікт між 
двома тенденціями: гармонізацією умов кон-
куренції і лібералізацією доступу до транспор-
тного ринку і ціноутворення. У продовж кіль-

кох років Рада Міністрів ЄС, намагаючись ви-
рішити дане питання, незмінно виявлялася у 
глухому куті. Заходи спрямовані на лібераліза-
цію, що пропонувала Комісія, постійно відки-
далися на тій підставі, що рівень гармонізації 
умов конкуренції був недостатній, але виріша-
льний поштовх внесло так зване «Рішення 
про бездіяльність» Європейського суду від 
22 травня 1985 року. Парламент ЄС обви-
нувачував Раду міністрів ЄС у невиконанні 
термінів, встановлених у статтях 15 і 79 дого-
вору про створення ЄС. Виходячи з цих доку-
ментів вже до 1988 року необхідно було б за-
безпечити волю в сфері послуг. У цьому рі-
шенні установлювалася відсутність безпо-
середнього ув'язування між усуненням 
правил, що придушують конкуренцію 
(тобто лібералізацією ринку і гармонізаці-
єю конкурентних умов). Дане рішення ви-
магало втілення в життя положень статті 
79. Вона передбачає лібералізацію сфери 
послуг, на протязі визначеного терміну. На 
підставі цього рішення Радою Міністрів ЄС на 
засіданнях 14 листопада 1985 року і 30 червня 
1986 року були зроблені численні і перспекти-
вні висновки. 

Паралельно цій процедурі на засіданні 
Ради ЄС 29-30 червня 1985 року в Мілані 
прийняли рішення про завершення ство-
рення до 1 січня 1993 року єдиного внут-
рішнього ринку ЄС. Це рішення значно 
прискорило прийняття радою міністрів 
транспорту ЄС рішень, спрямованих на де-
регулювання транспортного ринку в напрямі 
вертикального розділення. 

Через декілька років після того був 
прийнятий цілий ряд рішень, що визначи-
ли загальний напрямок реформування 
транспортного комплексу західної Європи 
і поклали початок роботі зі створення за-
гальноєвропейської транспортної мережі 
та лібералізації транспортного ринку. 

Рішення, що були прийняті стосувалися рі-
зних видів транспорту та перевезень і торкали-
ся самих різних аспектів діяльності транспор-
тного комплексу. Ці рішення були спрямова-
ні на зняття найбільш явних перешкод роз-
витку вільної конкуренції в сфері 
транспортних перевезень усередині Євро-
пейського економічного співтовариства та 
най важливіші рішення, що одержали найбі-
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льший резонанс, з цього ряду є так звана 
«правова лінія» (директива) 91/440, про май-
бутній розвиток політики ЄС в галузі залізни-
чного транспорту.  

Вищезгадана директива була прийнята Ра-
дою міністрів ЄС у 1991 році після багаторіч-
них малоуспішних зусиль Комісії ЄС і прийн-
ята всіма державами-членами ЄС до 1 січня 
1993 року.  

Але реалізація будь-яких проектів в об-
ласті європейської транспортної інтеграції, 
торкалася великої кількості труднощів, по-
в'язаних зі специфікою сучасного розвитку 
різних видів транспорту в Європі.  

Основною проблемою такого роду є дуже 
поглиблена в останні роки нерівномірність 
розвитку європейського транспортного ком-
плексу, що в останні роки в Європі різко 
проявилася у тенденції до непропорційно 
швидкого розвитку автомобільного транс-
порту, на шкоду іншим його видам, насам-
перед залізничному. Розрахунки транспорт-
ної дирекції ЄС, наведені Н.Кінноком на не-
формальній зустрічі міністрів транспорту ЄС 
у Римі 12-13 квітня 1996 року, показали, що 
частка залізничного транспорту в загальному 
обсязі вантажних перевезень у країнах-членах 
ЄЕС у 1971 складала 32%, а до кінця 90-х ро-
ків упала до 16%. Сучасні прогнози припус-
кають, що в недалекому майбутньому част-
ка залізниць у загальному обсягу вантаж-
них перевезень у країнах-членах Європей-
ського Союзу може знизитися до 5%, якщо 
не будуть прийняті термінові заходи для 
виправлення становища. Але частка авто-
мобільних перевезень постійно зростає. Як-
що в 1971 році вона складала 49%, наприкі-
нці 90-х - уже 70%, а по оцінках на перспек-
тиву буде обслуговувати до 84% ринку ван-
тажних перевезень. Частка внутрішнього 
водяного транспорту також знижується. 
У 1971 році він обслуговував 12% ринку, 
наприкінці 90-х - уже тільки 8%, в перс-
пективі - менше 5% ринку.  

Вихід з економічної кризи, можливість 
отримання додаткового очікуваного обсягу 
перевезень, пов'язаного зі зростаючою про-
мисловою активністю, прийдеться головним 
чином на автотранспортні перевезення. Про-
гноз цілком вірогідний, тому що автотран-
спортні перевезення являють собою най-

більш гнучкий і орієнтований на ринок вид 
транспорту. Залізничний транспорт Європи 
буде продовжувати втрачати питому вагу на 
ринку, якщо уряди і залізничні суспільства 
не змінять докорінно свою сучасну політику 
і свої традиційні концепції. Але навіть у 
цьому випадку варто враховувати, що за-
лізницям буде потрібно досить багато ча-
су, щоб частково або цілком повернути 
загублені частки ринку. 

У залізничній галузі найбільшу вигоду від 
розділення з управлінням інфраструктурою 
одержує вантажний сектор, оскільки пасажир-
ський сектор істотно залежить від державного 
фінансування. 

Достатній ефект при наданні послуг у паса-
жирському секторі, що функціонує на комер-
ційній основі, з'являється тільки, коли: 

- доступні достатні потужності інфраструк-
тури; 

- комерційна операція можлива з урахуван-
ням плати за проїзд, дозволеної регулюванням, 
або життєздатної на ринку; 

Ці умови є відносно обмежувальними в па-
сажирському секторі залізниці - тому є винят-
ком у Європі. 

Держави-Члени ЄС здійснили вимоги Дире-
ктив 2001/12/EC і 2001/14/EC щодо незалежно-
сті існуючих функцій. І особливо, щодо ступе-
ня вертикального розділення управління інфра-
структурою й компаніями-операторами поїздів. 
Це вплинуло на транспортні ринки в різних 
Державах-Членах і дало можливість оцінити 
різні переваги й недоліки ухвалених рішень. 

У Великобританії введення конкурентосп-
роможної ціни допомогло стимулювати ріст 
ринку й заохотило введення нововведень в об-
слуговуванні. Хоча витрати з 2000 р. істотно 
збільшилися, і раніше відзначалося, що витрати 
галузі надмірні й це може бути частково ре-
зультатом складної й неефективної договірної 
матриці, від якої відмовилися під час привати-
зації. Поки це - малий результат інвестиційної 
політики. 

У Нідерландах уважають, що вертикальне 
розділення залізничного сектора підвищило 
показники точності, надійності, спроможності й 
безпеки. Крім того, вертикальне розділення не 
привело до істотного збільшення витрат мене-
джера інфраструктури або компанії - оператора. 

В Італії істотна кількість операторів увійшла 
на залізничний вантажний ринок після його 
відкриття. І хоча це ще часткова інтеграція, все 
більша кількість нових операторів-учасників 
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ринку висловлюють своє бажання одержання 
доступу до мережі. 

Часткове розділення французької залізнич-
ної галузі показало, що перспективи введення 
конкуренції й збільшення прозорості не були 
досить усвідомлені. Були незначні досягнення в 
зміні ефективності й пасажирському господар-
стві. 

В основі формування механізму, що гаран-
тує повне вертикальне розділення, повинне бу-
ти повне розуміння потенційних витрат, що є 
результатом прийняття специфічної структур-
ної моделі. Вони можуть бути істотними, оскі-
льки модель вимагає введення складного дого-
вірного забезпечення структури, узгодження 
розкладу, компенсації збитків за затримки й 
значну консультацію операторів поїздів, плану-
вання підвищення експлуатаційних показників 
діяльності об'єктів інфраструктури. 

Лібералізація означає функціонування на 
мережі більше одного залізничного оператора. 
Отже, лібералізація означає, що принаймні од-
ному залізничному операторові, незалежному 
від менеджера інфраструктури, дозволяється 
забезпечувати залізничні сполучення. 

Недискримінація означає однакові умови 
для всіх Залізничних операторів, менеджерів 
інфраструктури, з погляду доступу до функціо-
нування на залізничній мережі. 

Вертикальне розділення означає відділення 
функції менеджерів інфраструктури від будь-
якого залізничного оператора як засобу забез-
печення недискримінації й у перспективі, ця 
структурна незалежність призведе до поведін-
кової незалежності.  

Дослідження теорії вертикального розділен-
ня надають безліч теоретичних переваг, хоча й 
не описаних докладно або визначених кількіс-
но. Нижче представлений перелік найбільш 
відповідних вертикальному розділенню пере-
ваг, отриманих у результаті виконаного дослі-
дження: 

Прозорість: теоретично, все більша кіль-
кість інформації може бути доступною учасни-
кам транспортного ринку, дозволяючи їм зро-
бити з більшою точністю пряме порівняння ва-
ртості послуг залізничного транспорту з інши-
ми видами транспорту. Ця інформація, що 
відображає рівень плати за надання доступу до 
колій, теоретично, дозволяє потенційним опе-
раторам краще оцінювати комерційні можливо-
сті входу на ринок (хоча деякі проблеми інфо-
рмаційної асиметрії, залишаються). 

Економічна ефективність: Розділення ура-
ховує спеціалізацію операторів і одержання 

економії за рахунок зростання обсягів вироб-
ництва, приводячи у свою чергу до зниження 
питомих витрат на одиницю продукції (еконо-
мічний ефект від збільшення масштабів вироб-
ництва). Наприклад, незалежні вантажні опера-
тори можуть розширити надавані послуги за 
національні кордони й забезпечити одержання 
корисного ефекту від масштабу за рахунок бі-
льшої кількості клієнтів і одиниць рухомого 
складу. Там, де розвивається конкуренція між 
операторами, ці ефекти будуть передані кінце-
вим споживачам у вигляді кращої якості обслу-
говування й більш низьких цін. 

Нейтралітет: Справедливий доступ краще 
забезпечений, коли є повне вертикальне розді-
лення. Підтримка й/або асигнування інтегрова-
ної залізничної компанії необхідно, щоб стиму-
лювати внутрішнього оператора. Тоді як у не-
залежного менеджера інфраструктури існує 
комерційний стимул пристосування повного 
переліку вимог до нових і діючих операторів. 

Конкуренція: Розділення дозволяє посилен-
ня конкуренції приводити до зниження вартос-
ті, застосуванню нововведень і поліпшенню 
якості обслуговування. Розвиток конкуренції є 
наслідком нейтралітету й недискримінації. У 
той час, конкуренція на ринку надає значні пе-
реваги для обох сторін (пасажирів і власників 
суспільного транспорту), коли транспортні вла-
сті можуть укласти договори на основі найни-
жчої необхідної субсидії або самої інноваційної 
пропозиції по обслуговуванню. Ефективний 
конкурентоспроможний результат у цьому ви-
падку залежить від прозорості й справедливого 
вибору передбачуваних претендентів, об'єктив-
ність вибору яких гарантує вертикальне розді-
лення. 

Приватизація: Розділення полегшує прива-
тизацію різних організацій у межах галузі й, 
отже, введення більшої комерційної й фінансо-
вої дисципліни. Однак розділення не обов'язко-
во приводить до приватизації. Як показує до-
свід, у вертикально розділених транспортних 
мережах на сьогоднішній день тільки мале їхнє 
число зазнало явище приватизації. Крім того 
розділення не є необхідною умовою для прива-
тизації. 

Однак поряд з перевагами необхідно виді-
лити й багато теоретичних недоліків вертика-
льного розділення. Головний недолік полягає в 
потенційному збільшенні витрат галузі, внаслі-
док виниклої необхідності підтримки ринку, 
запобігання монополістичного зловживання й 
складної договірної структури. Нижче предста-
влений список самих великих недоліків верти-
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кального розділення, отриманих у результаті 
виконаного дослідження: 

Транзитні витрати: При переході від верти-
кально-інтегрованої до вертикально-розділеної 
галузі, транзитні витрати виникають у резуль-
таті потреби в організаційному реструктуру-
ванні й введенні нових договірних зобов'язань і 
трудових навичок. У той час як ці транзитні 
витрати, як можна було б очікувати, будуть 
компенсовані економією коштів від збільшення 
конкуренції протягом прогнозованого періоду. 
Але проте, ці витрати можуть бути істотними, 
особливо де структура галузі й/або регулююча 
структура трансформувалася кілька разів за не-
довгий час. Витрати переходу були визначені 
як серйозна проблема галузі у Великобританії. 

Втрата економії галузі: Економія за рахунок 
зростання виробництва, будучи результатом 
множини інтегрованих операцій, у теорії може 
бути загублена у зв'язку з розділенням ключо-
вих функцій. Однак, результати академічних 
досліджень, що розслідують цю проблему, да-
ють можливість припустити, що переваги вер-
тикального розділення переважують будь-який 
несприятливий вплив у рамках втрати економії 
в галузі. 

Інформаційна асиметрія: Менеджер інфра-
структури, у теорії, може відмовити в наданні 
інформації, пов'язаної з регулюванням діяльно-
сті або навчанням оператора, особливо, де умо-
ва надання такої інформації зробила б вплив на 
його винагороду. 

Зниження стимулу вкладень капіталу в ін-
фраструктуру: Менеджерові інфраструктури 
може бути важко досягти адекватного повер-
нення інвестицій, особливо у випадках інвести-
цій в інфраструктуру, які приводять безпосере-
дньо до скорочень витрат оператора поїзда. У 
такому випадку інвестиції мають не оптималь-
ну тенденцію. Чи зможуть менеджери інфра-
структури повернути ці інвестиції в повному 
обсязі, буде залежати від структури плати за 
надання доступу й ступеня зв'язаності регулю-
ючої структури. 

Проблеми координації: збільшені інтерфей-
си (збільшення кількості елементів організа-
ційної структури) різних сторін у галузі можуть 
створити проблеми координації. Наприклад, 
щодо врегулювання окремих суперечок або уз-
годження розкладу у випадках, коли кілька 
операторів використовують ту саму інфрастру-
ктуру. Такі проблеми можуть бути вирішені, за 
допомогою відповідних договорів або процедур 
у галузі, але на практиці, ці процедури можуть 
забирати багато часу й коштів. 

Зниження рівня надійності й безпеки: можна 
затверджувати, що при деяких обставинах, такі 
проблеми координації можуть привести до збі-
льшення затримок і скасуванням і навіть зни-
женню безпеки. Наприклад, деякі коментатори 
приписали нещасний випадок Hatfield і наступ-
не погіршення в роботі обслуговування поїздів 
в GB структурі галузі, створеної в результаті 
приватизації. Однак можна справедливо за-
тверджувати, що ці події були результатом за-
ходів, які стумюлювались специфічними коме-
рційними й договірними заходами, а не безпо-
середньо вертикальним розділенням. 

Можливий негативний вплив на конкурен-
цію: розділення вертикально інтегрованих ор-
ганізацій може, у результаті, привести до ситу-
ації, коли відносно слабкі юридичні особи у 
фінансових умовах, будуть уразливі для погли-
нання іншими. Консолідація цього виду на 
практиці мала місце у Великобританії, з бага-
тьма діючими операторами, що поглинаються 
більшими компаніями (GB Railways by FIRST 
Group, Chiltern by Deutsche Bahn, EWS by 
Deutsche Bahn, etc и т.д).  

До інших недоліків також відноситься ймо-
вірність виникнення великих непередбачених 
обставин, значного ризику, збільшення кілько-
сті юридичних осіб (часто із суперечливими 
цілями). 

Висновки з даного дослідження  

У цілому, розглянувши організаційно-
економічні принципи реформування залізнич-
ного транспорту неможливо зробити однознач-
ні висновки про доцільність переходу  до вер-
тикально розподіленої системи управління. 
Розгляд теоретичних переваг і недоліків дає 
можливість зважено стверджувати, що резуль-
тат багато в чому буде залежати від специфіч-
ного економічного, комерційного, регулюючо-
го й певного навколишнього середовища в кон-
кретних Державах-Членах. Однак вертикальне 
розділення необхідно не саме по собі, а несе 
цілий ряд переваг і тільки деякі з них на сього-
дні розкриті. Але в більшості випадків, у їхній 
основі лежить розвиток конкуренції. 

Що стосується чинного законодавства ЄС 
(Статті 6 і 9 Директиви 2001/12/EC, Статті 4 і 
14 Директиви 2001/14/EC, Директива 91/440/EC 
[5, 6]) – воно не вимагає вертикального розді-
лення між менеджерами інфраструктури й залі-
зничними операторами. Але вимагає, щоб “від-
повідні функції”, що стосуються доступу до 
інфраструктури, були незалежні від умов на-
дання транспортних послуг. 
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Перспективи подальших розробок у даному на-
прямі 

На сьогоднішній день сформувалася чітка 
необхідність реалізації процесу розділення на 
трьох рівнях: 

- бухгалтерський облік: розділення між ме-
неджером інфраструктури й залізничним опе-
ратором; 

- згадане вище розділення функцій управ-
ління інфраструктурою від залізничних опера-
цій; 

- розділення фінансування пасажирського 
сектора, від всіх інших форм фінансування. 

Тому, надалі, при дослідженні питань під-
вищення ефективності функціонування заліз-
ниць Європейських країн необхідно вивчити 
досвід реалізації даних вимог і дати їхню до-
кладну характеристику. 
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Исследуются результаты вертикального разделения железных дорог стран Европейского сообщества. 
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М. І. ПЕТИК (Львівський національний університет імені Івана Франка) 

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 
ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

В статті розглянуто особливості формування фінансових ресурсів вітчизняних підприємств. Визначаль-
ною характеристикою при цьому є не стільки кількісні, як якісні показники, що відображають 
забезпеченість фінансовими ресурсами підприємницьких структур. Для вирішення цієї проблеми 
досліджено залежності між головними характеристиками фінансових ресурсів суб’єкта господарювання і 
показниками його фінансового стану як критеріями фінансової безпеки. З’ясовано, що вартість фінансових 
ресурсів та їх структура не мають чітко вираженої залежності. За сучасних обставин, незалежно від наявної 
структури капіталу, залучити додаткові фінансові ресурси суб’єкт підприємництва не має змоги, незважаю-
чи на їхню вартість, і навпаки – можливість позичити на ринку капіталів нові ресурси за ринковою вартістю 
не залежить від значення плеча фінансового важеля ділової одиниці. Обмежуючими чинниками тут є 
недосконалість вітчизняного конкурентного середовища та психологічні мотиви діяльності учасників ринку. 
Також має місце конфліктна ситуація, коли за зниження рівня рентабельності суб’єкти господарювання 
схильні брати кредити під вищі процентні ставки. Причиною цього є перш за все потреби виробничої сфери, 
а саме необхідність забезпечення поточної господарської діяльності належним фінансуванням, особливо у 
кризових ситуаціях, що впливає на фінансово-виробничий стан. Забезпечення належного матеріально-
технічного стану ділової одиниці (ступінь зношення устаткування) вимагає відповідного рівня 
фінансування, проте не впливає на його структуру. Дослідження ресурсного забезпечення суб’єктів 
підприємництва в економіці України засвідчили, що їхні можливості щодо залучення дешевих 
довготермінових фінансових ресурсів на сьогодні є доволі обмеженими. 

Ключові слова: джерела фінансування, фінансові ресурси підприємств, оптимізація структури 

Вступ 

Наявність достатніх фінансових ресурсів є 
передумовою успішного функціонування будь-
якої підприємницької структури незалежно від 
сфери діяльності, галузевої спрямованості та 
організаційно-правового статусу. Водночас 
джерела їхнього формування та порядок залу-
чення суб’єктами господарювання державної та 
недержавної форм власності, як і залежно від 
типу господарського товариства різняться. 

Обсяг та структура фінансових ресурсів за-
лежать від масштабів виробництва (масштабів 
діяльності) та його ефективності. Зазначимо, 
що зв’язок між розміром фінансових ресурсів 
та обсягом виробництва є двоїстим, оскільки 
основним регламентуючим чинником збіль-
шення обсягів виробництва є величина фінан-
сових ресурсів, як і навпаки.  

Постановка завдання 

Завдяки розвитку ринкових відносин 
з’явилося багато нових джерел фінансування 
підприємницької діяльності, теоретично збіль-
шилися можливості залучення коштів. Проте 
вітчизняні ділові одиниці втратили колишні 
джерела фінансових ресурсів, державна під-
тримка зведена до мінімуму. Крім того, значна 
кількість джерел, які поширені в країнах з роз-
виненими ринковими економіками, майже не-

доступні й досі для суб’єктів господарювання в 
Україні через високу вартість залучення кош-
тів. Отож, сьогодні проблемними у сфері 
управління фінансами залишаються ще дуже 
багато питань, розв’язання яких і є основним 
завданням даної роботи. 

Метою статті є дослідження джерел фінан-
сування вітчизняних підприємств, зокрема ене-
ргетичної галузі, та пошук оптимальної їхньої 
структури за умов конкурентного середовища. 

Результати 

Основні показники, що характеризують 
умови функціонування національної економіки, 
подано у табл. 1.З даних таблиці видно, що пе-
реломним виявився кризовий 2007 рік. До цьо-
го часу у досліджуваному періоді спостеріга-
лось зростання національної економіки (обсяг 
ВВП становив 107,9 %), що супроводжувалось 
додатнім фінансовим результатом від госпо-
дарської діяльності усіх суб’єктів господарю-
вання. Держава, фінансові посередники, інозе-
мні інвестори створювали передумови економі-
чного зростання в майбутньому.  

Стабільність національної валюти, прогно-
зованість інфляції, стимулююча облікова став-
ка НБУ, а відповідно, і можливості та зацікав-
леність кредитних установ та приватних інвес-
торів вкладати кошти у виробництво сприяють 
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зовнішнім запозиченням. Так, вітчизняні під-
приємницькі структури отримали можливість 
розширювати діяльність, розраховуючи не 
тільки на власні сили, але й залучаючи додат-

кові фінансові ресурси ззовні (кредити комер-
ційних банків, а також інвестиції внутрішні та 
зовнішні). 

Таблиця  1  

Динаміка показників функціонування національної економіки 

Роки 
Покзаники 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Індекси офіційного курсу гривні щодо 
1 дол. США до попереднього року, % 0,96 0,99 1,04 1,04 1,48 1,01 1,00 

Обсяги ВВП, % до попереднього року 102,7 107,3 107,9 102,3 85,2 104,1 105,2 
Індекс споживчих цін (середньорічні), % 113,5 109,1 112,5 125,2 115,9 109,4 108,0 

Кількість безробіття, % 7,2 7,4 6,9 6,9 9,6 8,8 8,6 
Облікова ставка НБУ (на кінець року), % 9,5 8,5 8,0 12,0 10,25 7,75 7,75 

Процентна ставка за кредитами 
комерційних банків, % 14,6 14,1 13,5 16,0 18,3 14,6 14,3 

Обсяги коштів наданих комерційними 
банками суб’єктам господарювання, % 

до попереднього року 
135,0 143,2 154,4 115,2 -27,4 137,3 118,13 

Інвестиції в основний капітал, 
% до попереднього року 101,1 119,0 129,8 97,4 58,5 99,4 122,4 

Прямі іноземні інвестиції,  % до попе-
реднього року 186,7 127,9 136,7 120,6 112,4 124,1 144,5 

Індекс ПФТС, % до попереднього року  141,33 235,3 26,67 190,07 168,5 -45,19 
Фінансовий результат від звичайної 

діяльності підприємств до оподаткуван-
ня, % до попереднього року 

144,4 118,6 178,2 6,6 -473,7 228,6 207,4 

Підприємства, які отримали прибуток, % 65,8 66,5 67,5 62,8 60,1 59,0 64,0 

Джерело: розраховано на основі даних [3; 4]. 
Фінансова криза 2007 року призвела до різ-

кого зниження економічної активності усіх 
суб’єктів економіки, обмежила ресурси кредит-
ної системи (підвищення процентних кредит-
них ставок та різке зменшення зобов’язань 
суб’єктів економіки) та інтересу інвестувати, 
відповідно, і негативного фінансового резуль-
тату підприємницької діяльності. З 2010 року 
спостерігаємо відновлення вітчизняної еконо-
міки, що засвідчують основні макроекономічні 
показники розвитку нашої держави.  

Велику роль у забезпеченні належного фун-
кціонування ринку капіталів відіграє і його ін-
фраструктура: фінансово-кредитні установи 
(банки та небанківські фінансово-кредитні 
установи), біржі (валютні, фондові, товарні), 
інформаційна сфера (належна інформація про 
учасників економічних відносин). Вагомий 
внесок в економічне піднесення зробила бан-
ківська система України. За період 2000-
2007 рр. банки знизили ставки за кредитами у 
національній валюті з 40,3 до 14,4 % відповідно 
та збільшили обсяги кредитувань у 36,7 разів (з 
19,57 до 718,7 млн грн) [4]. У 2007 р. банківсь-
ка система зазнала значного відтоку фінансових 

ресурсів (перш за все, іноземної валюти), що 
відразу позначилось на фінансових можливос-
тях до кредитування національного господарс-
тва (підвищення кредитних ставок, посилення 
вимог до позичальників та скорочення креди-
тування економіки) та змінило напрями креди-
тної політики загалом. Незважаючи на стабілі-
зацію фінансового ринку сьогодні, банківський 
сектор все ж надає переважно короткотермінові 
кредити надійним позичальникам, навіть за 
умов зниження ринкових ставок та відновлення 
згорнутих раніше кредитних програм. 

Важливим елементом ринкової інфраструк-
тури є фондовий ринок України, який досі є все 
ще спекулятивним і гостро реагує на усі інфор-
маційні повідомлення вітчизняних та міжнаро-
дних ЗМІ. Ціни на акції відображають коротко-
термінову кон’юнктуру ринку, тому пріоритет 
у разі купівлі фінансових інструментів сьогодні 
віддають курсовій вартості акцій, а не дивіден-
дам, які більшість емітентів не виплачує. Не-
зважаючи на це, ринкова вартість акцій є інди-
катором інвестиційної привабливості ділової 
одиниці, відображає реальну ринкову вартість 
компанії, «міжнародною мовою» − характери-
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зує стан справ суб’єкта підприємництва та 
впливає на майбутні інвестиційні очікування 
акціонерів. 

Всі згадані нами зовнішні чинники є базо-
вими для суб’єктів підприємництва, які не мо-
жуть їх змінити, але повинні враховувати при 
здійсненні своєї господарської діяльності. 

До внутрішніх (індивідуальних) чинників, 
що впливають на формування фінансових ре-
сурсів господарюючих одиниць, можна віднес-
ти:  

 рівень досконалості фінансової струк-
тури суб’єкта підприємництва (деталізація фі-
нансових завдань); 

 якість організації управління фінансо-
вими ресурсами; 

 оптимізація потоків сировини/готової 
продукції з метою мінімізації запасів та відпо-
відних витрат; 

 вироблення оптимальної структури ви-
робничого циклу з метою забезпечення найбі-
льшої віддачі обладнання, зниження впливу се-
зонності виробництва шляхом випуску альтер-
нативних видів продукції; 

 налагодження роботи з посередницьки-
ми організаціями, забезпечення зв’язку збуто-
вої стратегії із виробничою; 

 позиціонування, вибір сегментів ринку 
згідно з виробничими можливостями; 

 визначення критеріїв цінової політики, 
позиціонування продукції в координатах «ціна 
– якість»; 

 аналіз існуючого ринку продукції; 
 якість фінансового, управлінського та 

податкового обліку; 
 планування дистриб’юторської мережі, 

планування роботи з контрагентами та її узго-
дження з фінансовим планом ділової одиниці; 

 планування рекламної кампанії; 
 здійснення цінової політики, виходячи 

із витрат на виробництво, пошук шляхів їхньо-
го зниження, аналіз цін конкурентів; 

 аналіз структури витрат та шляхів її оп-
тимізації; 

 загальна оцінка ефективності функціо-
нування виробництва та узгодження його із фі-
нансовим планом господарюючого суб’єкта; 

 визначення критеріїв відповідності ква-
ліфікації персоналу займаним посадам згідно 
організаційної структури, делегування повно-
важень, визначення межі відповідальності; 

 характеристика персоналу згідно з ор-
ганізаційною структурою та фінансовим пла-
ном суб’єкта господарювання. 

Зазначені фактори впливають не тільки на 
обсяг і структуру фінансового капіталу, а й на 
вибір джерел формування та його доступність. 
Так, до того, як суб’єкт підприємництва розпо-
чне свою діяльність, засновники визначають 
необхідний обсяг фінансових ресурсів, який 
обмежується, по-перше, видом фінансово-
господарської діяльності, по-друге, законодав-
чо зафіксованим мінімальним розміром. Також 
засновники планують обсяги надходження ко-
штів у розрахованому обороті. Отже, визнача-
ється напрям надходження цих коштів.  

Розглянемо фактори, що зумовлюють обсяг 
залучених та позикових. Так кошти, отримані 
суб’єктом підприємництва шляхом банківсько-
го кредитування, мають високу вартість. До то-
го ж, оформлення кредиту – це складна проце-
дура і дуже часто банківський кредит є корот-
котерміновим джерелом фінансування. У 
зв’язку з такою ситуацією, суб’єкти господа-
рювання перш ніж прийняти рішення про вико-
ристання того чи іншого джерела фінансування 
або їхньої комбінації, повинні зробити порівня-
льний аналіз альтернативних варіантів. При 
цьому важливо проаналізувати особливості ко-
жного джерела, обмеження, які існують при йо-
го використанні, а також вартість ресурсів.  

Для подолання негативних явищ, що є нас-
лідком недостатнього рівня фінансування, фі-
нансові менеджери повинні розробляти внут-
рішню політику формування фінансових ресур-
сів. Наявність фінансових ресурсів у необхід-
них розмірах і ефективне їхнє використання 
обумовлюються фінансовим благополуччям фі-
рми, фінансовою стійкістю, платоспроможніс-
тю і ліквідністю балансу. Необхідний розмір 
цих ресурсів і ефективність використання в по-
точному періоді і на перспективу визначаються 
в процесі фінансового планування. 

Зауважимо, що важливим чинником прийн-
яття рішень у сфері фінансування є ризик по-
рушення структури капіталу. Структура капіта-
лу підприємства − це співвідношення власних 
та позичкових джерел у структурі пасивів. При 
аналізі структури джерел фінансування розра-
ховуються два основних показники: коефіцієнт 
фінансової незалежності (відношення власного 
капіталу до валюти балансу) та коефіцієнт за-
боргованості (відношення фінансового позич-
кового капіталу до власного капіталу) − леве-
риджу. Чим більшим є значення коефіцієнта 
фінансової незалежності, тим кращий фінансо-
вий стан підприємства (характеризується мен-
шою залежністю від зовнішніх фінансових 
джерел); навпаки − зростання коефіцієнта забо-
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ргованості свідчить про зростання фінансового 
ризику, тобто ймовірності втрати платоспро-
можності. За заданих напрямів інвестування 
ризик кредиторів є тим меншим, чим меншою є 
частина позичкового капіталу в загальній сумі 
джерел фінансування. 

Як показують дані табл. 2, суб’єкти госпо-
дарювання енергетичної галузі характеризу-
ються досить низьким коефіцієнтом заборгова-
ності (0,05-0,11) та високим ступенем фінансо-
вої незалежності (0,83-0,91), крім Київенерго та 
Центренерго (відповідно вищі показники забо-
ргованості та нижчі фінансової незалежності). 
Проте прослідковується загальна тенденція до 
зростання даного коефіцієнта, що свідчить про 
використання, в основному, власних фінансо-
вих ресурсів та мінімальну фінансову підтрим-
ку ззовні. За сучасного стану господарюючі 
суб’єкти є інвестиційно привабливі для креди-
торів, оскільки ризик банкрутства для них є мі-
німальним.  

Це означає, що суб’єкти господарювання 
функціонують за принципом самофінансування 
та не використовують належно можливості до-
даткового фінансування ззовні. Розглянемо 
вплив зміни структури фінансування ділової 
одиниці на її ринкову вартість (капіталізацію) 
та привабливість акцій, тобто на зацікавленість 
потенційних інвесторів (кредиторів) до компа-
нії порівняно з іншими в момент зміни струк-
тури капіталу [7]. 

Важливе значення мають структура джерел 
формування фінансових ресурсів і питома вага 
власних ресурсів [1]. Велика питома вага залу-
чених фінансових ресурсів ускладнює фінансо-
ву діяльність підприємства додатковими затра-
тами на сплату високих процентів за кредитами 
комерційних банків, дивідендів по акціях і об-
лігаціях і ускладнює досягнення ліквідності ба-
лансу [5, с. 133]. 

Згідно класичного підходу до визначення 
вартості капіталу та величини левериджу, 
вважається, що структура фінансування опти-
мальна і компанія може збільшити свою зага-
льну вартість, використовуючи фінансовий 
важіль. Залучаючи позиковий капітал, підви-
щується ефективність використання власних 
коштів господарюючого суб’єкта. 

Це є наслідком: ефекту податкової еко-
номії позикового капіталу (оскільки процентні 
платежі входять до собівартості продукції) та 
відносно нижчої ціни позикових коштів. І як-
що перший фактор має об’єктивний характер і 
присутній завжди, то другий залежить від фі-
нансової політики ділової одиниці і викорис-

тання усіх потенційних джерел позикових ре-
сурсів. Отримуємо ефект фінансового важеля 
лише за умови використання позикових фі-
нансових ресурсів, а позитивний впливає ли-
ше до моменту, коли рентабельність власного 
капіталу є вища за рентабельність активів [2, 
с. 420]. При збільшенні рівня левериджу 
вплив збільшення інвесторами необхідного 
доходу на власний капітал стає більш силь-
ним, поки не переважає ефект від викорис-
тання більш дешевих позикових коштів. 

Як бачимо на рис. 1, традиційний підхід 
показує, що ефект фінансового важеля діє до 
певної межі, оскільки надалі має вплив ряд 
об’єктивних чинників, вартість капіталу не 
залежать від його структури. 

 
Рис. 1. Традиційний підхід до вартості капіталу  

[2, с. 477] 

Інший підхід обгрунтовують Модільяні та 
Міллер (М-М), а саме, що, залежність між ле-
вериджем і витратами капіталу визначається 
теорією чистого доходу від основної діяльно-
сті (рис. 2). Вони обґрунтували поведінкові 
мотиви того, що загальний рівень капіталіза-
ції господарюючого суб’єкта залишається не-
змінним за будь-якого рівня левериджу, тобто 
загальний ризик для всіх власників цінних па-
перів ділової одиниці не змінюється в резуль-
таті зміни структури її капіталу, відповідно, 
загальна вартість фірми повинна залишатись 
незмінною незалежно від структури джерел 
фінансування. 

 
Рис. 2. Підхід Модільяні–Міллера  
до вартості капіталу [2, с. 483] 

Згідно підходу М-М, немає оптимальної 
структури капіталу, оскільки інвестори зав-
жди мають можливість здійснити арбітражні 
операції з метою зменшення інвестиційних 
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витрат за попереднього рівня доходів, тим са-
мим заміняючи корпоративний леверидж ін-
дивідуальним. Обмежуючим фактором тут є 
функціонування раціональних інвесторів на 
ідеальному ринку капіталу. Але, зважаючи на 
недосконалість ринку та наявність певних 
психологічних мотивів, арбітражні операції не 
завжди досягають бажаного результату, зок-
рема:  

- наявність витрат, пов’язаних з управ-
лінням фінансовими ресурсами згідно укладе-
ного кредитного договору, компенсується ви-
щою відсотковою ставкою для акціонерів (те-
орія моніторингових витрат Міхаеля 
С. Дженсена та Уільяма Х. Меклінга [6, 
с. 305-360]; 

- витрати, пов’язані з банкрутством (лі-
квідаційні та судові витрати при банкрутстві 
господарюючого суб’єкта); 

- неповна взаємозамінність корпорати-
вного та фінансового левериджу (необхідність 

додаткової застави при індивідуальному леве-
риджі: в даному випадку індивідуальний інве-
стор відповідає всіма своїми активами, а не 
тільки вкладеними в акції); 

- психологічні мотиви (компанії, що 
використовують позичені кошти, мають біль-
шу мотивацію до ефективного їхнього вико-
ристання, і навпаки, компанії з низькою част-
кою заборгованості та надлишковою кількіс-
тю вільних коштів мають тенденцію до роз-
трачання коштів); 

- інституційні обмеження (певне коло 
інвесторів (пенсійні фонди, компанії зі страху-
вання життя) не має право брати участі в опе-
раціях, пов’язаних з індивідуальним левери-
джем);  

- трансакційні витрати (емісійні витрати, 
витрати на обов’язкові аудиторські перевірки, 
на обов’язкову публікацію звітності в засобах 
масової інформації тощо). 

Таблиця  2  
Основні характеристики структури джерел фінансування  

суб’єктів підприємництва енергетичного сектору 

Роки 

Суб’єкт 
підпри-
ємницт-

ва 

П
ок
аз
ни
к 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Кз 0,46 0,05 0,07 0,06 0,06 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,07 

За
хі
д-

ен
ер
го

 

Кн 0,47 0,90 0,89 0,91 0,90 0,90 0,90 0,86 0,87 0,84 0,83 

Кз 0,17 0,27 0,12 0,12 0,10 0,10 0,09 0,09 0,11 0,10 0,10 

Д
он
ба
с-

ен
ер
го

 

Кн 0,44 0,49 0,84 0,84 0,86 0,87 0,87 0,85 0,83 0,84 0,80 

Кз 0,04 0,06 0,06 0,06 0,11 0,18 0,24 0,33 0,19 0,13 0,13 

К
иї
в-

ен
ер
го

 

Кн 0,79 0,77 0,77 0,77 0,75 0,70 0,67 0,56 0,63 0,61 0,57 

Кз 0,14 0,14 0,26 0,25 0,20 0,18 0,28 0,33 0,32 0,30 0,18 

Ц
ен
тр

-
ен
ер
го

 

Кн 0,64 0,65 0,61 0,63 0,66 0,68 0,70 0,65 0,65 0,67 0,68 

Кз 0,04 0,03 0,06 0,05 0,05 0,05 0,02 0,05 0,06 0,07 0,09 

Д
ні
пр
о-

ен
ер
го

 

Кн 0,75 0,76 0,77 0,79 0,79 0,84 0,83 0,87 0,86 0,85 0,86 

Кз 0,01 0,01 0,00 0,05 0,04 0,07 0,05 0,07 0,01 0,02 0,02 

У
кр

- 
на
ф
та

 

Кн 0,83 0,93 0,91 0,87 0,92 0,88 0,90 0,87 0,91 0,62 0,61 

 
Кз – коефіцієнт заборгованості, Кн – коефіцієнт фінансової незалежності 

Джерело: розраховано на основі фінансової звітності енергетичних підприємств [1] 
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Перелічені вище чинники обмежують здійс-
нення арбітражних операцій, адже вищий рі-
вень левериджу супроводжуватиметься біль-
шими затратами й обмеженнями. 

За певних обставин, незалежно від структу-
ри капіталу залучити додаткові фінансові ре-
сурси суб’єкт підприємництва не має змоги не-
залежно від їхньої вартості, і навпаки – за ін-
ших обставин є змога позичити на ринку капі-
талів нові ресурси за ринковою вартістю неза-
лежно від значення плеча фінансового важеля 
ділової одиниці. Фактично, наше дослідження 
підтвердило постулат М-М. Проте пояснення 
зовсім інші, в наших умовах не діють вихідні 
положення підходу М-М, адже ми не маємо аб-
солютно ринкового середовища і мотиви, яки-
ми керуються інвестори, теж мають зовсім інші 
пояснення. 

Як показують результати проведеного нами 
аналізу, вартість фінансових ресурсів та їхня 
структура взаємно індиферентні, а графічно їх-
ню взаємодію можна зобразити як перетин двох 
перпендикулярних прямих.  

Більш наближено до практики рис.3 можемо 
подати через множину певної конфігурації, а не 
просто як лінії. 

 
Рис. 3. Взаємна індиферентність вартості позиково-

го капіталу та структури 

Джерело: побудовано автором на основі влас-
них розрахунків. 

Таку залежність, на нашу думку, можна 
пояснити, перш за все, психологічними моти-
вами учасників ринку капіталу, зокрема: 

- відсутністю на ринку раціональних 
інвесторів (зосередження пакетів акцій під-
приємницьких структур у малого кола інвес-
торів, які відображають інтереси великого ка-
піталу, керуються політичними, «силовими» 
інтересами); 

- відсутністю досвіду вітчизняних фі-
нансових менеджерів у залученні додаткового 
капіталу; 

- обмеженістю ресурсів у кредиторів; 
- складністю процедури залучення до-

даткових джерел фінансування, неможливістю 
виконання усіх обов’язкових вимог, відсутні-

стю кредитного забезпечення, необхідного 
для залучення позичок, низьким рівнем креди-
тоспроможності, законодавчими обмеженнями 
щодо використання тієї чи іншої форми фі-
нансування, договірними обмеженнями; 

- випадковістю, яка зумовлює відхи-
лення від ідеального графіку з двох ліній до 
множини точок. 

Ефективне формування капіталу в розрізі 
окремих його видів є найважливішою умовою 
забезпечення фінансової стійкості господарю-
ючого суб’єкта. Виходячи з власного досвіду та 
визначеної власниками фінансової політики ді-
лової одиниці, фінансовий менеджер повинен 
визначити оптимальну структуру капіталу, що 
дозволить знизити рівень фінансових ризиків у 
майбутній підприємницькій діяльності та усу-
нути загрозу банкрутства.  

Слід передбачити, як вплине та чи інша 
форма фінансування на результати господар-
ської діяльності. При цьому необхідно вихо-
дити з того, що рентабельність активів суб’єкта 
підприємництва має перевищувати вартість за-
лучення капіталу, а також враховувати, що зро-
стання частки заборгованості в структурі капі-
талу в окремих випадках може привести до 
підвищення прибутковості ділової одиниці, а 
в інших − до її зниження.  

Оптимальна структура фінансових ресурсів 
передбачає максимально ефективне викорис-
тання усіх доступних фінансових ресурсів: за-
лучення капіталу за менш низькою ціною спри-
ятиме розширенню фінансової бази суб’єкта 
підприємництва за найменших витрат. Вартість 
капіталу, що використовується, оцінюється як 
середньозважена вартість усіх його складових. 
Власне, залучення фінансових ресурсів ззовні 
максимізує інвестиційні вкладення. Відслідко-
вується пряма залежність: при збільшенні залу-
ченого капіталу збільшуються інвестиційні 
вкладення, зростає обсяг оборотних коштів та 
забезпечується підвищення рентабельності ак-
тивів. 

Водночас варто зауважити, що можлива 
конфліктна ситуація, коли при зниженні рівня 
рентабельності суб’єкти підприємництва схи-
льні брати кредити під вищі процентні ставки. 
Причиною цього є перш за все потреби вироб-
ничої сфери, а саме необхідність забезпечення 
поточної господарської діяльності належним 
фінансуванням, що впливає на фінансову дія-
льність. 

Потрібно також передбачити, як вплине фо-
рма фінансування на рівень теперішньої та 
майбутньої платоспроможності суб’єкта під-

297



приємництва. Доцільним при цьому вважається 
розрахунок відношення рентабельності активів 
до поточної ліквідності ділової одиниці, який 
характеризує прибутковість активів за відпові-
дного рівня виконання власних зобов’язань. 
Слід враховувати також ефективність викорис-
тання фінансових ресурсів, беручи до уваги ба-
лансову, справедливу і ринкову їхні вартості. 
Ми бачимо, що зростання рентабельності акти-
вів ділової одиниці супроводжується зростан-
ням її платоспроможності, але тільки до певної 
межі, надалі ліквідність зменшується, адже фі-
нансові ресурси інвестують в роботу суб’єкта 
підприємництва. 

Висновки 

Вдаючись до тієї чи іншої форми фінансу-
вання, слід прогнозувати, як це вплине на рі-
вень автономності і самостійності підприємства 
при використанні коштів, на збереження інфо-
рмаційної незалежності та контроль над під-
приємством в цілому. Крім цього, необхідно 
виявляти можливі ризики, зокрема, ризик по-
рушення структури капіталу. 

Доцільно вибирати таку форму фінансуван-
ня, яка дасть найбільший ефект з точки зору 
зменшення податкових платежів. Податковий 
фактор слід розглядати у контексті його впливу 
на вартість залучення капіталу в цілому. На-
приклад, при мобілізації коштів шляхом збіль-
шення статутного капіталу необхідно врахову-
вати, що пов’язані з цим накладні витрати зме-
ншують об’єкт оподаткування, проте дивіден-
ди, які є платою за його використання, треба 
сплачувати за рахунок чистого прибутку після 
оподаткування. Проценти за користування по-
зиками відносять на валові витрати, однак вони 
можуть бути занадто високими. Використову-
ючи як джерело фінансування нерозподілений 
прибуток, підприємство уникає витрат на мобі-
лізацію коштів, проте на реінвестування може 
направлятися лише прибуток, який залишається 
у його розпорядженні після оподаткування. 

Відповідно до цього критерію всі рішення 
менеджменту підприємницької структури, в 
тому числі у сфері фінансування, мають спря-
мовуватися на досягнення головної мети діяль-
ності суб’єкта господарювання − максимізації 
доходів власників. Цього можна досягти або на 
основі збільшення прибутковості та дивіденд-

них виплат, або забезпечивши зростання варто-
сті корпоративних прав суб’єкта підприємниц-
тва. Здебільшого при досягненні цієї мети ви-
никає конфлікт інтересів: великих власників, 
дрібних власників, менеджерів, працівників, 
клієнтів, партнерів. Грамотні фінансові мене-
джери повинні забезпечити баланс інтересів рі-
зних зацікавлених сторін, оскільки за умов ри-
нкових відносин зростає значення удоскона-
лення порядку формування і використання фі-
нансових ресурсів суб’єктів підприємництва. 

Проте за спільності принципів управління 
фінансами підприємств різних організаційно-
правових форм та галузей економіки виника-
ють специфічні особливості реалізації фінансо-
вих відносин. Це відбувається в силу специфіки 
багатьох економічних процесів, притаманних 
комерційним організаціям різних типів, а отже, 
і фінансових відносин, що їх опосередковують. 
Різниться структура джерел фінансування, 
структура активів, швидкість обороту капіталу, 
обсяг грошових потоків від різних видів діяль-
ності, дохідність операцій, рівень ризиків тощо. 
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М. И. ПЕТЫК 

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСОВЫХ 
РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ В УКРАИНЕ 

В статье рассмотрены особенности формирования финансовых ресурсов отечественных предприятий. 
Определяющей характеристикой при этом являются не столько количественные, как качественные показа-
тели, отражающие обеспеченность финансовыми ресурсами предпринимательских структур. Для решения 
этой проблемы исследованы зависимости между главными характеристиками финансовых ресурсов пред-
приятия и показателями его финансового состояния как критериям финансовой безопасности. Выяснено, что 
стоимость финансовых ресурсов и их структура не имеют четко выраженной зависимости. В современных 
условиях, независимо от существующей структуры капитала, привлечь дополнительные финансовые ресур-
сы субъект предпринимательства не имеет возможности, несмотря на их стоимость, и наоборот – возмож-
ность занять на рынке капиталов новые ресурсы по рыночной стоимости не зависит от значения плеча фи-
нансового рычага деловой единицы. Ограничивающими факторами здесь являются несовершенство отече-
ственной конкурентной среды и психологические мотивы деятельности участников рынка. Также имеет ме-
сто конфликтная ситуация, когда за снижение уровня рентабельности субъекты предпринимательства 
склонны брать кредиты под высокие процентные ставки. Причиной этого являются прежде всего потребно-
сти производственной сферы, а именно необходимость обеспечения текущей хозяйственной деятельности 
должным финансированием, особенно в кризисных ситуациях, что влияет на финансово-производственное 
состояние. Обеспечение надлежащего материально-технического состояния субъекта предпринимательства 
(степень износа оборудования) требует соответствующего уровня финансирования, но не влияет на его 
структуру. Исследование ресурсного обеспечения субъектов предпринимательства в экономике Украины 
показали, что их возможности привлечения дешевых долгосрочных финансовых ресурсов на сегодня до-
вольно ограниченными. 

Ключевые слова: источники финансирования, финансовые ресурсы предприятий, оптимизация структу-
ры 

 

M. I. PETYK 

OPTIMIZATION OF STRUCTURE OF SOURCES OF ENTERPRISE 
FINANCIAL RESOURCES IN UKRAINE 

The article reviews the peculiarities of the financial resources of the home industries. The defining characteristic 
here is not quantitative but qualitative indicators that reflect the availability of financial resources of the business en-
tities. To solve this problem, the relations between the main characteristics of the financial resources of the entity 
and its financial condition indicators as criteria for financial security were investigated. It was found that the value 
of financial resources and their structure do not have explicit dependence. Under the present circumstances, regard-
less of the existing capital structure, a business entity is unable to attract additional financial resources, despite their 
cost, and vice versa – opportunity to borrow on the capital market new resources at market value does not depend on 
the value of the shoulder leverage of the business unit. The limiting factors here are the imperfection of the home 
competitive environment and the psychological motives of the market participants. There is also a conflict situation 
when due to the reduction of the profitability, the business entities tend to borrow at higher interest rates. The reason 
for this is primarily in the needs of the production sector, namely the need for ongoing business proper funding, es-
pecially in the crisis situations that affects the financial and industrial status. Ensuring an adequate logistics of the 
business entity (the degree of amortization of the equipment) requires an appropriate level of funding, but does not 
affect its structure. Research of the resources of the business entities in Ukraine’s economy showed that their ability 
to attract cheap long-term financial resources for today is quite limited. 

Keywords: sources of financing, financial resources of enterprises, optimization of structure 
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А. Н. ПШИНЬКО, В. В. МЯМЛИН, С. В. МЯМЛИН (ДИИТ) 

ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ОБРАЩЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ  
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Рассмотрены некоторые положения принципиально новой экономической модели хозяйствования, в ос-
нову которой положена «Теория высокоэффективной национальной экономики». Критически рассмотрены 
отдельные функции денег в современном мире и указано на противоречие между ними. Показано, как ско-
рость обращения денежной массы в государстве влияет на эффективность национальной экономики. Указа-
ны пути увеличения скорости обращения денежной массы. Предложена принципиально новая схема функ-
ционирования денежной системы в государстве. 

Ключевые слова: функции денег, денежные агрегаты, скорость обращения, эффективность 

Вступление 

Одной из самых важных задач, которые не-
обходимо решить для эффективного функцио-
нирования современной экономики, является 
проблема обращения денег в государстве. 
Деньги всегда играли и продолжают играть в 
настоящее время важное значение в хозяйст-
венной жизни страны. От их достаточного ко-
личества зависит нормальная экономическая 
жизнь страны: возможность приобретать раз-
личные товары и услуги, уплачивать налоги, 
расширять производство, решать социальные 
вопросы и т.п. Вместе с тем, необходимое ко-
личество денег в стране зависит от целого ряда 
факторов. Сколько же денег должно быть в 
стране, и с какой скоростью они должны обра-
щаться?  

Постановка задачи 

Исторически так сложилось, что люди наде-
лили деньги одновременно несколькими функ-
циями: 

во-первых, деньги служат средством обра-
щения. Они используются при покупке и про-
даже различных товаров и услуг; являются, так 
сказать, промежуточным звеном в товарооб-
менных операциях;  

во-вторых, деньги служат средством плате-
жа. Они способствуют выплате заработной пла-
ты, уплате налогов, штрафов, алиментов, стра-
ховых взносов, работе с заёмными средствами 
и т. п. 

в-третьих, деньги являются относительной 
мерой стоимости; 

в-четвёртых, деньги являются средством со-
хранения (накопления) стоимости в течение 
определённого периода времени. Их можно 
просто использовать через некоторое время, а 
также аккумулировать для совершения крупной 
покупки; 

в-пятых, деньги при определённых условиях 
могут «расти» за счёт ссудного процента.  

Следует сразу обратить внимание на то, что 
отдельные функции денег имеют совершенно 
разную степень научной обоснованности и, что 
самое главное, разный уровень значимости для 
эффективной работы экономики страны.  

С момента изобретения денег мир сильно из-
менился: произошли крупные изменения в обще-
стве, изменился ритм жизни, появились элек-
тронные деньги, резко ускорились платежи, не-
которые функции денег стали огромным тормо-
зом на пути экономического развития и 
нуждаются в серьёзной ревизии. Так, например, 
первая и четвёртая функции денег явно противо-
речат друг другу. Деньги имеют общественное 
предназначение. Когда они находятся в обороте, 
то они выполняют свои главные функции – сред-
ство обращения (первая функция денег) и средст-
во платежа (вторая функция денег), т. е. они слу-
жат всему обществу. Но если люди изымают 
деньги из общественного оборота, накапливая их 
у себя (четвёртая функция денег), они, таким об-
разом, способствуют замедлению экономических 
процессов. Когда деньги участвуют в товарооб-
менных операциях, они выполняют социальную 
миссию, но, когда деньги попадают в руки от-
дельных граждан, те считают их уже своими лич-
ными и складывают в свою «кубышку», руково-
дствуясь банальным бытовым принципом «хра-
ните деньги в банке, а банку – на кухне». Кто зна-
ет, сколько таких «кубышек» находится по всей 
стране? Возврат денег в общественный оборот 
через систему «депозит-кредит» также никак не 
способствует реальному процветанию экономи-
ки, из-за появления дополнительных ссудных 
процентов, а толкает её в безысходный экономи-
ческий тупик. Поэтому данный путь является 
ложным, а пятая функция денег вообще носит 
антинаучный характер (хотя многие экономисты 
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придерживаются иной точки зрения). Об этом 
подробно излагается в работах [1-4]. 

Получается, что в разных условиях и при 
разных обстоятельствах деньги ведут себя по-
разному. Таким образом, между двумя функ-
циями денег возникает противоречие, которое 
состоит в общественном значении денег и ча-
стнособственнической форме их присвоения. 
Иными словами противоречие возникает между 
функцией обращения и функцией сохранения 
(накопления). С одной стороны деньги должны 
постоянно находиться «в движении», участвуя 
в приобретении различных благ, а с другой 
стороны они могут находиться и «без движе-
ния», выполняя функцию накопления (либо в 
своеобразном «движении», выполняя функцию 
«роста» за счёт ссудного процента, что ещё на-
много хуже). 

Если бы люди зарабатывали и тратили день-
ги примерно одинаково, то такого бы никогда 
не было. Но из-за того, что произошёл катаст-
рофический перекос между бедными и супер-
богатыми, а вторые не спешат тратить все свои 
деньги, возникает дефицит оборотных средств. 
Первые способствуют реализации такой функ-
ции денег как обращение, а вторые – как сохра-
нение (накопление). 

Таким образом, давно пришло время откор-
ректировать функции денег и придать им новое 
содержание, способствующее интенсивному 
развитию экономики, а не её постоянному тор-
можению. Две конфликтующие между собой 
функции денег надо обязательно разделить. 
Поэтому такую функцию денег, как сохранение 
(накопление), архиважно передать другим цен-
ным бумагам (не деньгам), которые будут ве-
ликолепно с ней справляться. Это могут быть, 
например, государственные облигации или сер-
тификаты. Человек, который захочет сохранить 
своё богатство для будущих времён должен 
иметь право поменять деньги на государствен-
ные ценные бумаги, которые не будут выпол-
нять функцию денег, но будут выполнять функ-
цию сохранения (накопления) богатства. Когда 
человеку всё же понадобятся именно деньги, он 
сможет легко осуществить обратную операцию. 
Для того, чтобы люди шли на такой обмен, не-
обходимо ввести стимулирующий налог на 
«неиспользование денег». Размер его должен 
быть относительно небольшим, но, вместе с 
тем, и весомым, например, 5 % в месяц. Нало-
гообложению должен подвергаться остаток 
суммы денег, который не был использован в 
течение месяца. Если люди потратят все день-
ги, то они ничего платить не будут (возможно 

установление необлагаемого налогом лимита). 
Но такой механизм возможен только в услови-
ях безналичных расчётов. Поэтому скорейший 
переход на систему электронных платежей яв-
ляется архиважной государственной задачей. 

Итак, количество денег в государстве долж-
но быть достаточным. Но с этой задачей госу-
дарство может справляться без особых про-
блем. Куда более сложным является заставить 
деньги обращаться, но, и эта задача, из разряда 
вполне решаемых.  

Основной материал 

Исходя из того, что товар или услуга участ-
вуют в операции купли-продажи однократно, а 
деньги – многократно, то, естественно, что од-
ни и те же деньги в течение определённого пе-
риода могут успевать совершать некоторое ко-
личество циклов.  

В своё время И. Фишером [5] было предло-
жено уравнение, которое показывает связь ме-
жду отдельными макроэкономическими пока-
зателями  

MV PQ= , 

где M - среднегодовая масса денег в государ-
стве; 

 V  - среднегодовая скорость обращения 
этой массы денег; 

 P  - средний уровень цен на товары и услу-
ги; 

 Q  - количество товаров и услуг, реализо-
ванных за год. 

По сути дела каждая часть этого уравнения 
показывает одну и ту же величину - ВВП, толь-
ко подсчитанную разными методами. 

Из данной формулы можно определить ско-
рость обращения денег за год (количество цик-
лов) 

PQ ВВПV
M M

= = . 

Современная денежная масса представляет 
собой совокупность отдельных видов активов, 
которые в той или иной мере выполняют раз-
личные функции денег. Вся денежная масса в 
государстве поделена на специфические части, 
называемые «денежными агрегатами», которые 
включают в себя активы, имеющие разную сте-
пень ликвидности. Денежные агрегаты – это не 
наше «изобретение». Они пришли к нам из за-
падной экономики. Сам термин “денежный аг-
регат” был введен в практику финансовой сис-
темы Украины в 1993 году. Денежные агрегаты 
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устроены по «матрёшечному» принципу: каж-
дый следующий агрегат включает в себя пре-
дыдущий. Денежные агрегаты имеют различ-
ные количественные и качественные характе-
ристики. В разных государствах существуют 
разные денежные агрегаты. До сих пор в миро-
вой финансовой практике нет чёткой ясности 
по поводу того, сколько же должно быть де-
нежных агрегатов и какими они должны обла-
дать характеристиками. В каждой стране на 
этот счёт существуют свои правила. На сего-

дняшний день в США насчитывается 4 денеж-
ных агрегата, в Японии и Германии – по 3, во 
Франции – 2, в Англии – 5. В Украине принято 
4 денежных агрегата. 

В разных странах одни и те же денежные 
агрегаты могут включать в себя разные состав-
ляющие элементы. 

Рассмотрим какие, например, составляющие 
входят в состав денежных агрегатов Украины, 
России и Беларуси (табл. 1). 

Таблица  1  

Структура денежных агрегатов в различных государствах 

Денежные агрегаты Название 
государства 0M  1M  2M  3M  

Украина 

Наличные деньги 
в обращении (вне 
банков) 

Денежный агрегат М0 
плюс переводные 
депозиты в нацио-
нальной валюте 

Денежный агрегат 
М1 плюс переводные 
депозиты в ино-
странной валюте и 
другие депозиты 

Денежный агрегат М2 
плюс ценные бумаги, 
кроме акций 

Россия 

Наличные деньги 
в обращении 

Денежный агрегат М0 
плюс средства пред-
приятий на расчёт-
ных, текущих, специ-
альных счетах в бан-
ках, депозиты насе-
ления до 
востребования в 
Сбербанке и коммер-
ческих банках, сред-
ства страховых ком-
паний 

Денежный агрегат 
М1 плюс срочные 
депозиты населения 
в Сбербанке, в т.ч. 
компенсация 

Денежный агрегат М2 
плюс сертификаты, об-
лигации государствен-
ного займа 

Беларусь 

Наличные деньги 
в обращении 

Денежный агрегат М0 
плюс переводные 
депозиты в нацио-
нальной валюте 

Денежный агрегат 
М1 плюс другие де-
позиты в нацио-
нальной валюте и 
ценные бумаги, вы-
пущенные банками 
(вне банковского 
оборота) в нацио-
нальной валюте 

Денежный агрегат М2 
плюс депозиты в ино-
странной валюте, цен-
ные бумаги, выпущен-
ные банками (вне бан-
ковского оборота) в 
иностранной валюте, 
депозиты в драгоцен-
ных металлах 

Разные денежные агрегаты имеют разную 
степень ликвидности. Самую высокую ликвид-
ность имеет агрегат М0. С увеличением индекса 
агрегата степень ликвидности падает. Таким 
образом, разные денежные агрегаты по-
разному реализуют разные функции денег. 

В табл. 2 представлены значения денежных 
агрегатов в Украине [6-7]. 

Таким образом, мы видим, что за время не-
зависимости Украины денежная масса в ней 
(агрегат М3) росла очень быстрыми темпами. В 
разные периоды денежная масса по сравнению 
с предыдущим годом увеличивалась на величи-
ну от 15 % до 55 % (в среднем на 36 % в год).  

В табл. 3 представлены макроэкономиче-
ские показатели в Украине, связанные с денеж-

ными агрегатами. 
Если денежная масса будет увеличиваться 

более быстрыми темпами, чем растёт ВВП, то 
скорость её обращения будет снижаться. Ско-
рость обращения денежного агрегата 0M указа-
на, исходя из предположения, что остальные 
денежные агрегаты, вообще не участвуют в 
процессе обращения, т. е. все товары и услуги 
продаются исключительно за наличный расчёт. 
То есть показано, какая скорость обращения 
могла бы быть у денежного агрегата 0M  при 
условии, если бы только он один обслуживал 
всю национальную экономику. По такому же 
принципу рассчитаны скорости обращения и 
остальные денежных агрегатов. На самом деле 
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это не так. Таким образом, скорости обращения 
денежных агрегатов, представленные в табл. 3, 
носят весьма условный характер. Зато одно-
значно можно констатировать, что вся денеж-
ная масса в стране (агрегат 3M ) не совершает 
даже двух полных оборотов за год.  

Таблица  2  
Данные о денежных агрегатах в Украине  

на конец каждого года 

Величина денежного агрегата, млрд. грн. Год 
М0 М1 М2 М3 

1991 0,0003 0,0017 0,0021 - 
1992 0,005 0,021 0,025 - 
1993 0,128 0,331 0,482 - 
1994 0,793 1,860 3,216 - 
1995 2,623 4,682 6,816 6,930 
1996 4,041 6,315 9,023 9,364 
1997 6,132 9,050 12,448 12,541 
1998 7,158 10,331 15,432 15,705 
1999 9,583 14,094 21,714 22,070 
2000 12,799 20,762 31,544 32,252 
2001 19,465 29,796 45,186 45,755 
2002 26,434 40,281 64,321 64,870 
2003 33,119 51,541 94,855 95,043 
2004 42,345 67,090 125,483 125,801 
2005 60,231 98,573 193,145 194,071 
2006 74,984 123,276 259,413 261,063 
2007 111,119 181,665 391,273 396,156 
2008 154,759 225,127 512,527 515,727 
2009 157,030 233,750 484,770 487,300 
2010 182,990 289,894 596,842 597,872 
2011 192,660 311,050 681,800 685,510 

В отличие от денежной массы денежная база 
(ДБ) включает в себя совокупность наличных 
денег, обязательных резервов, денег на коррес-
пондентских счетах, денег государственных 
нефинансовых корпораций и домашних хо-
зяйств.  

Кроме того, каждый денежный агрегат 
включает в себя не столько предыдущий агре-
гат, как он включает в себя разные части де-
нежной массы (за исключением агрегата 0M ). 
Таким образом, в составе каждого денежного 
агрегата находятся разные виды денежной мас-
сы, имеющие разные скорости обращения. 

Однако финансисты больше оперируют не с 
величиной скорости обращения денег, а с об-
ратным показателем. Речь идёт об уровне мо-
нетизации экономики. Хотя на наш взгляд пер-
вый показатель является более наглядным, чем 
второй. 

Коэффициент монетизации экономики мK  
показывает степень насыщенность экономики в 
стране ликвидными активами, которые могут в 
любой момент эффективно выполнять основ-
ные функции денег, такие как средство обра-
щения и средство платежа. Таким образом, ко-
эффициент монетизации экономки мK  показы-
вает степень насыщенности экономики деньга-
ми. Этот показатель впервые применил А. 
Маршалл, поэтому он ещё называется коэффи-
циентом Маршалла. 

Таблица  3  

Некоторые макроэкономические показатели, связанные с денежными агрегатами 

Годы Наименование показателя 2007 2008 2009 2010 2011 
ВВП (номинальный), млрд. грн. 720,731 948,056 913,345 1082,569 1316,600 
Денежный агрегат М0, млрд. грн. 111,119 154,759 157,030 182,990 192,660 
Скорость обращения по М0 6,49 6,13 5,82 5,91 6,83 
Уровень монетизации по М0, % 15,42 16,32 17,19 16,90 14,63 
Денежный агрегат М1, млрд. грн. 181,665 225,127 233,750 289,894 311,050 
Скорость обращения по М1 3,97 4,21 3,91 3,73 4,23 
Уровень монетизации по М1, % 25,20 23,75 25,59 26,78 23,63 
Денежный агрегат М2, млрд. грн. 391,273 512,527 484,770 596,842 681,800 
Скорость обращения по М2 1,84 1,85 1,88 1,81 1,93 
Уровень монетизации по М2, % 54,29 54,06 53,08 55,13 51,78 
Денежный агрегат М3, млрд. грн. 396,156 515,727 487,300 597,872 685,510 
Скорость обращения по М3 1,82 1,84 1,87 1,81 1,92 
Уровень монетизации по М3, % 54,97 54,40 53,35 55,23 52,07 

Коэффициент монетизации экономики мK  
является одним из наиболее важных макроэко-
номических показателей в государстве и опре-
деляется отношением денежной массы к номи-

нальному валовому внутреннему продукту. Со-
гласно [8] в качестве денежной массы прини-
мается денежный агрегат 0M . В финансовой 
практике обычно обобщающей характеристи-
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кой денежной массы является денежный агре-
гат 2M . Автор работы [9] указывает, что необ-
ходимо в качестве объёма денежной массы ис-
пользовать денежный агрегат 3M . По нашему 
же мнению, коэффициент монетизации эконо-
мики должен определяться следующим обра-
зом 

1
мэ

MК
ВВП

= . 

По мнению многих исследователей, опти-
мальное значение коэффициента монетизации 
экономики достигается в том случае, если де-
нежная масса составит не менее половины 
ВВП. Мы же считаем, что это совершенно не 
обязательно. Даже небольшая денежная масса 
при соответствующих условиях позволит удов-
летворить всю потребность экономики. Денег в 
государстве, как правило, всегда достаточно, 
они просто при принятой модели хозяйствова-
ния очень неэффективно используются.  

Практически все авторы ошибаются в том, 
что делают упор, прежде всего, на величину 
денежной массы, а скорость её обращения – это 
дело десятое. Так, например, авторы статьи [10] 
ратуют за увеличение денежной массы в Ук-
раине и пытаются увязать экономику развитых 
стран с величиной коэффициента монетизации 
экономики, ссылаясь при этом на так называе-
мый «мировой опыт». В качестве аргумента 
приводятся следующие значения коэффициента 
монетизации экономики в других странах: Гер-
мания – 0,65; Франция – 0,90; Англия – 0,89; 
США – 1,10; Япония – 1,16; Китай – 1,60. В 
Украине этот коэффициент на конец 2011 года 
составлял всего – 0,19. Согласно версии этих 
авторов, чем больше денег в стране, тем лучше 
работает экономика. Но ведь для успешной ра-
боты экономики нужно сочетание многих важ-
ных условий, это и производительность труда в 
стране, и наличие высокопрофессиональных 
кадров, и наличие необходимых материальных 
и энергетических ресурсов. Многие страны яв-
ляются успешными не потому, что у них самая 
лучшая финансовая система, а потому, что не-
которые из них так «наладили дело», что на них 
работают остальные страны; другие уделяют 
большое внимание развитию научно-

технического прогресса; третьи живут за счёт 
природных ресурсов, четвёртые – за счёт ту-
ризма, пятые – за счёт льготного налогообло-
жения и т. п. Кроме того, даже «развитость» 
отдельных стран не исключает проявления в 
них типовых кризисных явлений, присущих 
современной экономической модели.  

Поэтому один из путей, который поможет 
заработать экономике в полную силу, является 
путь увеличения скорости обращения денежной 
массы. Да и сама денежная масса должна быть 
пересмотрена в части ликвидации «неликвид-
ных» агрегатов. 

Следует также учитывать, что, например, 
агрегат 0M является ещё и активным участни-
ком «теневого» сектора экономики. Из-за того, 
что денежный агрегат М0 наравне с официаль-
ной экономикой обслуживает параллельно и 
«теневую» экономику, то, естественно, можно 
предположить, что скорость его обращения 
выше официальной в несколько раз. Для де-
нежного агрегата 0M может быть актуальным 
следующее выражение:  

( )'0 0 0 0 0M V V ВВП ТП+ = + , 

где 0V и '
0V - скорость обращения денежного 

агрегата 0M при реализации товаров и услуг 
соответственно в официальном и «теневом» 
секторам экономики; 

 0ТП - объём «теневого» продукта, реализо-
ванного с помощью денежного агрегата 0M .  

 оВВП  - объём части номинального ВВП, 
реализованного с помощью денежного агрегата 

0M . 
Если предположить, что оВВП  составляет 

около 70% от номинального ВВП, а оборот «те-
невого» сектора экономики дополнительно со-
ставляет ещё примерно 50% (по самым скром-
ным подсчётам) номинального ВВП, то факти-
ческая средняя скорость 0

фV обращения денеж-
ного агрегата 0M  в 2011 году составила 

0
0

70% 50% 70% 1316,60 50% 1316,60 8,2
100% 192,66 100%

ф ВВП ВВПV
M

⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅
= = =

⋅ ⋅
.

Поэтому для возможности борьбы с теневой 
экономикой и коррупцией количество налич-
ных денег должно быть значительно сокраще-

но. Кроме того, банкноты должны быть мелко-
го номинала. Крупные покупки должны осуще-
ствляться исключительно в безналичной форме. 
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Большим подспорьем для теневого бизнеса яв-
ляется наличная иностранная валюта. Ни для 
кого также не секрет, что большая часть тене-
вых операций, связанных особенно с контра-
бандой, осуществляется в иностранной валюте. 
Если убрать наличную иностранную валюту из 
обращения, то контрабанду в Украину никто 
больше завозить не будет, наркотики в Украине 
сразу же исчезнут.  

Исходя из вышесказанного, авторы считают, 
что для увеличения скорости обращения де-
нежной массы должны быть оставлены только 
высокоэффективные их составляющие. К таким 
составляющим могут быть отнесены только 
наличные деньги вне банков и переводные де-
позиты, принадлежащие гражданам, предпри-
ятиям и государству, т.е. денежные агрегаты 

0M  и 1M . 
Таким образом, внимание нужно в первую 

очередь уделять скорости обращения денежной 
массы. И задача номер один состоит именно в 
максимизации этого показателя. Чем больше 
скорость обращения денежной массы, тем 
меньшее количестве денег в абсолютном выра-
жении потребуется для обслуживания эконо-
мики. Люди постоянно слышат всё время от 
всех правительств одно и то же, что, мол, как 
всегда не хватает денег для решения различных 
экономических, экологических и социальных 
программ. Никто не говорит о том, что деньги 
просто очень медленно обращаются. Но ведь 
один и тот же результат можно достичь разны-
ми путями. Есть интенсивный путь развития, а 
есть экстенсивный путь развития. Увеличение 
скорости обращения существующей денежной 
массы – интенсивный путь развития экономи-
ки, а увеличение самой денежной массы – экс-
тенсивный путь развития. Первый путь являет-
ся более эффективным. Кроме того, отпадёт 
надобность в эмиссиях, что позволит побороть 
инфляцию в стране. Зачем же мы избрали вто-
рой путь? 

По нашему глубокому убеждению, в высо-
коэффективной экономике не должно быть ни-
каких низколиквидных (неэффективных) денег 
вообще («рыба не может быть второй свежести, 
иначе это уже не рыба»). Для нормального 
функционирования экономики нужны полно-
ценные деньги, а не «полуденьги» (суррогат). 
Если деньгами нельзя оплатить покупку в мага-
зине, то такие «деньги» деньгами быть не мо-
гут. Вместо «бурного финансового потока» мы 
имеем в настоящее время «стоячее финансовое 
болото». Если скорость обращения денег срав-
нивать со скоростью движения воды в водо-

ёмах, то денежные агрегаты 0M и 1M  можно 
приравнять к реке, а денежные агрегаты 2M и 

3M  - к болоту. Последние денежные агрегаты 
представляют собой по существу «финансовые 
якоря», сброшенные за борт во время движения 
«экономического корабля» и мешающие ему 
набирать ход. Коэффициент полезного дейст-
вия такой системы крайне невелик. Поэтому 
неэффективные денежные агрегаты должны 
быть полностью ликвидированы. Финансовая 
система в стране должна быть превращена не в 
«склад неликвидов», тормозящих экономиче-
ский процесс, а в «финансовый коллайдер», 
позволяющий деньгам совершать максимально 
возможное число оборотов за год. Поэтому 
кредитно-банковская система в том виде, в ко-
тором она существует в настоящее время, явля-
ется реальным тормозом экономики.  

Разбивка разных видов денежной массы ме-
жду денежными агрегатами является весьма 
условной, хотя уже и по ним видно, что скоро-
сти обращения отличаются друг от друга. Более 
точным было бы выделение отдельных инди-
видуальных составляющих и определение их 
скорости обращения. Будем отдельные состав-
ные части денежной массы обозначать не так 
как денежные агрегаты - буквой “ M ” (от англ. 
слова “money”- деньги), а буквой - “ Д ” от сло-
ва “деньги”. 

Исходя из того, что разные составные части 
денежной массы имеют разную реальную ско-
рость обращения, можно записать 

0 0 1 1 ... ...i i m mД V Д V ДV Д V ВВП+ + + + + =  

или 

0

i m

i i
i
ДV ВВП

=

=

=∑ , 

где iД  - масса i-ой составной части денежной 
массы; 

 iV  - скорость обращения i-ой составной 
части денежной массы; 

 m - количество составляющих частей де-
нежной массы. 

К отдельным составляющим частям денеж-
ной массы можно отнести, например, следую-
щие: 

- наличные деньги вне банков; 
- наличные деньги в банках; 
- переводные депозиты граждан в нацио-

нальной валюте; 
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- переводные деньги предприятий в нацио-
нальной валюте; 

- срочные депозиты граждан в националь-
ной валюте; 

- срочные депозиты предприятий в нацио-
нальной валюте; 

- депозиты граждан в иностранной валюте; 
- депозиты предприятий в иностранной ва-

люте; 
- депозиты в драгоценных металлах; 
- ценные бумаги. 
Было бы интересно проанализировать дан-

ные по каждому такому обособленному финан-
совому «слою», но, к сожалению, на сегодняш-
ний день такой глубокой статистики не суще-
ствует.  

Каждая i-я составная часть денежной массы 
вносит свою лепту в создание определённого 
объёма номинального ВВП .  

Будем величину каждой отдельной харак-
терной части денежной массы обозначать бук-
вой iД . 

По мнению авторов, вся денежная масса в 
стране должна состоять из трёх взаимосвязан-
ных денежных «резервуаров»:  

0Д - наличные и безналичные деньги граж-
дан и юридических лиц в обращении; 

1Д - беспроцентные депозиты граждан и 
юридических лиц («технические деньги»); 

2Д - государственные денежные резервы. 

Если эти денежные структуры рассматри-
вать как отдельные «резервуары», то самым 
большим будет денежный резервуар 0Д . Если 
же их продолжать рассматривать как денежные 
агрегаты, то самым большим будет денежный 
агрегат 2Д . Деньги могут свободно переме-
щаться между «резервуарами». Из резервуара 

1Д  деньги в виде беспроцентных займов будут 
перетекать в резервуар 0Д , а из него в виде 
возврата займов будут снова перетекать в ре-
зервуар 1Д . Если в одном резервуаре количест-
во денег увеличится, то в другом должно 
уменьшиться. При большой потребности в зай-
мах резервуар 1Д  всегда будет почти пустым. 
Если кто-то возвращает заём, то он сразу может 
быть вновь выдан следующему заёмщику. Оп-
лата за администрирование займов должна осу-
ществляться в разумных пределах. Это может 
быть сумма, не превышающая, например, 1 % 
от суммы займа. Если при выдаче-возврате 
займов денежная масса резервуара 1Д совершит 
за год десять оборотов, то выручка банков со-
ставит 10 % от выданных займов.  

Какой же должна быть система движения 
денег в национальной экономике, чтобы она 
работала высокоэффективно? На рис. 1 показа-
на предлагаемая принципиальная схема работы 
замкнутой финансовой системы в государстве.

 
Рис. 1. Предлагаемая принципиальная схема функционирования  национальной финансовой системы 

Б – блага; Д – деньги; З – зарплата; Н' – налог, который уплачивают производители; 
 Н'' – налог, который уплачивают потребители; ПЗ – получение займа; ВЗ – возврат займа 
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Схема работает по принципу «взаимосвя-
занных резервуаров» в единой замкнутой сис-
теме. Если где-то деньги убывают, то где-то 
они должны прибывать. 

Самым главным субъектом хозяйственно-
финансовой деятельности являются «произво-
дители благ». За произведенные блага (Б) после 
их продажи они получают деньги (Д). Эти 
деньги идут в дальнейшем на оплату услуг сто-
ронних организаций, выплату заработной пла-
ты (З) и уплату налога (Н'). «Производители 
благ» являются также одновременно и «потре-
бителями благ» других «производителей благ». 
Непосредственные «потребители благ» сущест-
вуют за счёт заработной платы и налога Н'. В 
случае, если «потребители благ» не покупают 
блага и не тратят деньги, они уплачивают еже-
месячный налог на «неиспользование денег» 
Н'', который может быть равен, например, око-
ло 5 % от суммы оставшихся у них денег.  

Деньги, циркулирующие между субъектами 
экономической деятельности, находящимися во 
внутреннем круге (рис. 1), представляют собой 
денежный резервуар Д0. Деньги, находящиеся 
между параллельными кругами («технические 
деньги»), представляют собой резервуар Д1. 
Этот денежный резервуар нужен только для 
того, чтобы обеспечивать беспроцентными 
займами нужды национальной экономики. По-
полнение денежного резервуара Д1 возможно за 
счёт поступления денег от «потребителей благ» 
(беспроцентный депозит), а также за счёт де-
нежного резервуара Д2. Деньги, находящиеся в 
денежных резервуарах Д1 и Д2, выполняют 
функцию платежа, функцию обращения они не 
выполняют. Вся эта система в целом обеспечи-
вает условия быстрого обращения денег. Если 
бы такая экономико-финансовая модель была 
бы принята в своё время в Советском Союзе, то 
он бы по уровню развития производства и 
уровню жизни населения намного бы превзо-
шёл все высокоразвитые страны мира. 

Эффективность такой модели в первую оче-
редь зависит от скорости обращения денег в 
системе. А скорость определяется только жела-
нием людей работать, зарабатывать и быстро 
тратить деньги на приобретение различных но-
вых благ. Такое желание у большинства людей 
есть всегда. Необходимо подчеркнуть, что даже 
смысловое содержание самого термина «день-
ги», в переводе со старославянского языка оз-
начает – «полезная вещь на один день» (слово 
«деньги» складывается из двух составляющих: 
«день» - календарная единица измерения вре-
мени и «ги» - полезная вещь). 

Люди не должны всю жизнь копить деньги 
для покупки, например, жилья. Жить ведь надо 
сейчас, а не потом. В советское время государ-
ство предоставляло людям бесплатные кварти-
ры. Так пусть сейчас предоставляет на возврат-
ной основе беспроцентные займы хоть для по-
купки квартир. 

Функцию накопления (сбережения) необхо-
димо передать либо товарам длительного суще-
ствования, либо беспроцентным ценным бума-
гам, например, государственным облигациям 
или сертификатам. Это позволит отсечь парази-
тирующие элементы, живущие за счёт ссудного 
процента. Эта функция денег является очень 
хорошим индикатором происходящих в обще-
стве социальных процессов и царящих там нра-
вов. Она ярко высвечивает негативные явления, 
возникающие между разными слоями общест-
ва. По своей сути она является пережитком 
прошлого, элементом финансового порабоще-
ния, следствием несовершенной природы чело-
века. Экономика, поощряющая появление 
«трутней», паразитирующих на ссудном про-
центе, никогда не будет процветающей. Бан-
ковские учреждения призывают граждан раз-
мещать свои деньги на срочных депозитах и 
сулят им за это большие проценты, мотивируя 
это тем, что таким образом деньги могут быть 
спасены от инфляции. Здесь банки лукавят и 
вводят людей в заблуждение, подменяя причи-
ну следствием. Ведь именно проценты по депо-
зитам и кредитам являются одной из непосред-
ственных причин инфляции. Кроме того, эта 
функция денег наравне с другими экономиче-
скими «недоработками» является кризисообра-
зующей.  

Что же произойдёт в результате ликвидации 
«неликвидных» денежных агрегатов и приня-
тия дополнительных мер, стимулирующих обо-
рачиваемость денег? 

 Во-первых, резко ускорится темп работы 
экономики, что скажется на значительном рос-
те реального ВВП; во-вторых, государство и 
граждане навсегда забудут, что такое «дефицит 
денег»; в-третьих, значительно снизятся цены, 
так как проценты по кредитам не будут вклю-
чаться в стоимость товаров и услуг; в-
четвёртых, исчезнут нетрудовые доходы и па-
разитирующие на этом элементы, что будет 
вынуждать бывших любителей ссудного про-
цента заниматься общественно-полезным тру-
дом, увеличивая тем самым ВВП; в-пятых, зна-
чительно вырастет возвращаемость займов, что 
положительно скажется на стабилизации фи-
нансово-банковской сферы; в-шестых, банки 
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будут стабильно получать соответствующий 
эквивалент своего труда; в-седьмых, отпадёт 
потребность в небанковских финансово-
кредитных институтах: инвестиционных ком-
паниях, пенсионных фондах, трастовых компа-
ниях; в-восьмых, пропадёт надобность в зару-
бежных кредитах; в-девятых, снизится психо-
логическая напряжённость в обществе, люди 
будут уверены в завтрашнем дне; в-десятых, 
улучшится моральный климат в обществе, ис-
чезнут многие негативные явления, повысятся 
человеческие качества.  

С корректировкой функций денег должна 
параллельно произойти и корректировка функ-
ций финансовых институтов. Прежде всего, это 
касается банков, которые должны возродиться 
в новом статусе, как расчётно-кассовые центры, 
затем страховых компаний, а также других фи-
нансовых учреждений небанковской сферы, 
которые должны осуществить диверсификацию 
своей деятельности.  

Ещё один очень важный вопрос касается ча-
стной собственности на деньги. Деньги должны 
принадлежать только государству, но никак не 
людям. Людям могут принадлежать только ре-
зультаты труда, т.е. товары. А деньги нужны 
только как промежуточное звено. Государство 
должно стать основным заёмщиком финансов 
для своей национальной экономики. И зависи-
мость от денег других государств говорит толь-
ко о неспособности самим наладить работу на-
циональной экономики. 

С переходом к рыночным отношениям про-
изошла массовая приватизация не только госу-
дарственных предприятий, но и государствен-
ных денег, которые очень быстро распредели-
лись по коммерческим банкам. Кроме того, 
банки способствуют изъятию и остальных де-
нег из оборота посредством ссудного процента 
и таким образом создают условия для искусст-
венного дефицита денег, что вынуждает пред-
приятия снова и снова обращаться к банкам за 
кредитами. Да и сама система ценообразования 
и налогообложения в стране организована та-
ким образом, что способствует созданию дефи-
цита оборотных средств. Деньги из «блага» по-
степенно стали превращаться во «зло». 

Банкам предоставили монопольное право 
торговать деньгами. А этого нельзя было де-
лать. Вместо того, чтобы обслуживать эконо-
мику, банки стали её себе подчинять. Деньги 
уже давно не являются ресурсом. Можно нари-
совать сколько угодно нулей на банкноте и вве-
сти такие же нули в компьютер. Деньги долж-
ны стать обычным «техническим средством» 

при обмене товаров и выполнении платежей. И 
не надо искать никаких зарубежных инвесто-
ров. Дайте людям возможность пользоваться 
беспроцентными займами и все проблемы в 
государстве будут решены. Ведь, чтобы проис-
ходили какие-нибудь экономические процессы, 
участники рынка должны иметь деньги.  

Авторы совершенно не согласны с лауреа-
том Нобелевской премии Ф. А. Хайеком, кото-
рый в своей работе [11] предлагает убрать го-
сударственную монополию на деньги. С ним 
же полностью солидарен другой лауреат Нобе-
левской премии М. Фридман [12]. 

Такую важную сферу деятельности как фи-
нансы государство ни при каких обстоятельст-
вах не должно было отдавать в частные руки. 
Ничего нового, как только спекуляция деньга-
ми в свою пользу, «частники» придумать не 
могут. А если государство будет предоставлять 
беспроцентные займы, то оно будет получать и 
налоги в полной мере. Потому, что одним из 
условий выдачи беспроцентного займа должна 
быть полноценная уплата предприятием нало-
гов. Частные деньги тормозят развитие всей 
экономики и способствуют процветанию толь-
ко тех, кому они принадлежат. Банковские 
структуры должны быть перепрофилированы в 
производственные, а свои уже имеющиеся фи-
нансы должны инвестировать в развитие про-
изводства.  

Приватных денег быть не должно. Владель-
цы таких денег, будучи далеко не альтруиста-
ми, могут изымать их свободно из оборота в 
любой момент, создавая таким образом опреде-
лённые трудности для остальных субъектов 
предпринимательской деятельности (ярким 
свидетельством тому является кризис 1929 го-
да). Финансовая же модель в виде ФРС, на-
сильственно внедрённая в США в результате 
государственного переворота, является не 
только антинаучной, но и аморальной. Госу-
дарство более надёжная и ответственная струк-
тура, чем частные банки. Национальный банк 
должен полностью подчиняться государству, а 
задача государства должна состоять не в том, 
чтобы давать возможность сверх меры обога-
щаться избранным субъектам, а в том, чтобы 
наладить счастливую жизнь для всех людей в 
государстве.  

Одной из самых важных причин, которая 
будет тормозить внедрение предлагаемой схе-
мы, могут явиться сами банки, которые уже 
привыкли к своему «привилегированному» по-
ложению и ничего менять не захотят. Только 
всё дело в том, что финансовая модель, которая 
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была внедрена в своё время, уже давно не рабо-
тает и только искусственно создаётся иллюзия 
её работоспособности. Другой причиной явля-
ется инертность мышления и годами нажитая 
привычка людей не доверять государству, все-
гда откладывая деньги на «чёрный день». По-
этому, как жить без «заначки», люди себе не 
представляют. Но если бы люди могли знать, 
какую огромную выгоду они получат в резуль-
тате данного новшества, то никаких проблем не 
возникало бы.  

Если и дальше продолжать заниматься вы-
дачей частных кредитов под проценты, то, в 
конце концов, все деньги окажутся с одной 
стороны полюса - в руках частных финансовых 
структур и экономика остановится. Это всё 
равно, что катать по снегу снежные комья, - 
размеры комьев за счёт прилипания снега (про-
центов по кредитам) будут всё время увеличи-
ваться, а самого снега будет становиться всё 
меньше и меньше. Поэтому для устранения де-
нежного дефицита постоянно приходится при-
бегать к эмиссии. 

Финансовая система должна обслуживать 
экономику и быть жёстко привязанной к ней, а 
не жить самостоятельной жизнью, как это про-
исходит в настоящее время. Роль денег в со-
временном мире очень сильно преувеличена. 
Люди всё больше по традиции наделяют их ка-
кими-то особыми свойствами, хотя никакой 
внутренней ценностью они не обладают. День-
ги – это обычное «техническое средство», вро-
де «номерков» в театральном гардеробе, слу-
жащих для идентификации сданной в гардероб 
верхней одежды.  

Если у кого-то возникнут сомнения в рабо-
тоспособности предлагаемой финансовой мо-
дели, то мы отсылаем оппонентов к силе анало-
гий [13]. Зная результаты уже хорошо извест-
ных процессов и технологий, зарекомендовав-
ших себя с положительной стороны, принципы 
их функционирования и имеющие аналогии с 
рассматриваемыми процессами, но используе-
мыми в других сферах, можно использовать 
первые в качестве прототипов при создании 
аналогичных процессов. 

В заключение рассмотрим несколько при-
меров, косвенно подтверждающих правиль-
ность замкнутого финансового цикла и в эко-
номике. 

В качестве первого примера рассмотрим 
замкнутый принцип функционирования систе-
мы отопления помещений в доме. Теплоноси-
тель (горячая вода) нагревается в котельной и 
по специальной системе трубопроводов под 

давлением поступает в отапливаемое помеще-
ние, где часть тепла передаётся окружающей 
среде. Теплоноситель на выходе уже имеет 
температуру значительно ниже, чем на входе. 
Затем цикл повторяется. Объём теплосети по-
стоянен. Количество подаваемого тепла зави-
сит только от температуры теплоносителя и 
скорости его движения по трубопроводам. По-
полняться система может только в случае утеч-
ки теплоносителя. Если на практике уже мно-
гократно проверено, что такие замкнутые тех-
нические системы надёжно работают в каждом 
доме, то почему же по такому принципу не 
сможет работать замкнутая финансовая систе-
ма? По такому же замкнутому циклу работает и 
система фонтана. 

Следующий пример возьмём из области фи-
зиологии. Таким ярким примером замкнутого 
контура может служить циркуляция крови в 
кровеносной системе человека. Общее количе-
ство крови в организме здорового человека по-
стоянно и составляет в среднем 6,8% от массы 
тела. Это равно примерно 4,5 л. Главным орга-
ном, заставляющим кровь двигаться по крове-
носным сосудам, является сердце, которое 
представляет собой совершенный насос. За од-
но сокращение сердце выбрасывает в систему 
примерно 70 мл крови (для тренированного 
сердца – 100 мл). При 72 сокращениях в минуту 
(физиологическая норма для человека) это со-
ставит 5 л. Таким образом, весь объём крови за 
минуту совершает более одного полного обо-
рота. И это количество крови успевает в тече-
ние только одних суток совершить 1600 – 2000 
циклов [14]. За сутки перекачиваемый объём 
крови составит 8100 л, а за год – 2956500 л. 
Вместе с тем природа предусмотрела всё очень 
мудро. Деятельность сердечного ритма регули-
руется мозгом. Когда человек находится в со-
стоянии покоя, кровь циркулирует медленно, 
когда человек занят физической нагрузкой, 
движение крови ускоряется. Причём увеличи-
вается одноразовый объём выталкиваемой кро-
ви и ускоряется ритм сердечных ударов. Таким 
образом, при увеличении нагрузки сердце мо-
жет работать в 6-8 раз быстрее, чем в состоянии 
покоя. Для сравнения отметим, что у грызунов 
частота сердечных сокращений в минуту нахо-
дится в интервале от 500 до 780, а у некоторых 
птиц – от 745 до 1000.  

В «высокоэффективной» экономике должно 
быть точно так же. Хотим больше производить 
материальных благ – надо интенсивнее рабо-
тать. А для этого нужно просто ускорять дви-
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жение «крови» (денег) в замкнутой системе, а 
не увеличивать её объём.  

Что стало бы с организмом, если бы с каж-
дым очередным циклом количество крови уве-
личивалось бы на величину «прибыли»? А ведь 
так пытается работать современная экономика. 

И последний пример. Каждый водитель хо-
рошо знает, чтобы машина быстрее ехала, надо 
просто перейти на более скоростную передачу. 
Колёса начинают быстрее вращаться и таким 
образом увеличивается скорость движения ав-
томобиля. В «экономическом» же автомобиле 
почему-то всё время пытаются поменять колеса 
меньшего диаметра на колеса большего диа-
метра (увеличивая денежную массу). Но они 
вращаться от этого быстрее не становятся и 
скорость движения не увеличивается.  

Выводы 

Когда деньги аккумулируются, они не вы-
полняют функции обращения и платежа. А эти 
функции денег являются приоритетными. Про-
стое увеличение денег в стране никак не связа-
но с ростом производства и с увеличением ма-
териальных благ, а увеличение оборачиваемо-
сти денег – связано. Рост денежной массы при 
сохранившемся уровне производства момен-
тально вызывает рост цен. 

Дополнительный приток денежной массы 
вначале немного оживляет экономику, потом 
вызывает инфляцию, а в дальнейшем увеличи-
вает денежную массу низко ликвидных денеж-
ных агрегатов. А для постоянного нормального 
функционирования экономики денег всё так же 
не хватает. Затем всё повторяется. И так может 
быть до бесконечности.  

Таким образом, современная финансово-
экономическая модель хозяйствования не спо-
собна на сегодня задействовать весь финансо-
вый потенциал. Хотя по тому количеству ре-
альной денежной массы, которая в настоящее 
время находится на Украине, в условиях пред-
лагаемой модели ВВП может достигать за год 
более 4 трлн. грн.  

Единственным хозяином денег в стране 
должно быть государство, которое осуществля-
ет эмиссию денег. Остальные могут ими только 
временно пользоваться. Поэтому государство 
не должно допускать, чтобы деньги в больших 
количествах и на длительный срок скаплива-
лись на счетах субъектов финансово-
хозяйственной деятельности любой формы 
собственности и оседали на руках физических 
лиц. Основным предназначением денег должны 
стать функции обращения и платежа. Функцию 
сохранения богатства должны выполнять либо 

товары длительного жизненного цикла, либо 
специальные ценные бумаги. Самое главное то, 
что должна поменяться философия заработка. 
Люди должны ясно понимать, в чём заключает-
ся их труд и за что они получают деньги.  

Предложенная в данной работе схема функ-
ционирования денег в стране позволит перевес-
ти национальную экономику на совершенно 
иной уровень развития, что позволит раз и на-
всегда решить вопрос дефицита денег в стране 
и устранить инфляционные процессы. Таким 
образом, будут созданы благоприятные условия 
по устранению кризисных явлений и повыше-
нию эффективности экономики.  
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О. М. ПШІНЬКО, В. В. МЯМЛІН, С. В. МЯМЛІН 

ВПЛИВ ШВИДКОСТІ ОБІГУ ГРОШОВОЇ МАСИ  
НА ЕФЕКТИВНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Розглянуто деякі положення принципово нової економічної моделі господарювання, в основу якої по-
кладено «Теорію високоефективної національної економіки». Критично розглянуто окремі функції грошей в 
сучасному світі й зазначено на протиріччя між ними. Показано як швидкість обігу грошової маси в державі 
впливає на ефективність національної економіки. Вказано шляхи збільшення швидкості оборотності грошо-
вої маси. Запропоновано принципово нову схему функціонування грошової системи в державі. 

Ключові слова: функції грошей, грошові агрегати, швидкість обігу, ефективність 

A. N. PSHIN’KO, V. V. MYAMLIN, S. V. MYAMLIN 

EFFECT OF MONEY TURNOVER RATE ON EFFICIENCY  
OF NATIONAL ECONOMY 

Some provisions of an entirely new model of economic management having as its base “The Theory of High 
Efficient National Economy” are under consideration. The separate functions of money in the modern world are 
critically examined, and the contradictions among them are highlighted. It is demonstrated on how does the money 
turnover rate influences on the national economy efficiency. Ways to increase the rate of money turnover are shown. 
An absolutely new scheme of functioning the state monetary system is suggested. 

Keywords: functions of money, monetary aggregates, rate of turnover, efficiency 

311



© И. В. Савельева, 2012 

УДК 656.078.8.003 

И. В. САВЕЛЬЕВА (Одесский национальный морской университет) 

МЕТОД ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЗИЦИИ ОПЕРАТОРА 
ПОРТОВОГО КОНТЕЙНЕРНОГО ТЕРМИНАЛА НА ОСНОВЕ 
МНОГОМЕРНЫХ ГРУППИРОВОК 

При разработке стратегии развития портового контейнерного терминала в конкурентной среде одной из 
центральных проблем является метод оценки конкурентной позиции каждого порта (отдельных терминалов) 
и ранжирования их по ряду основных показателей, характеризующих динамику их развития. Для решения 
этой проблемы необходима разработка научно обоснованных и практически реализуемых методических 
положений по оценке эффективности производственно-финансовой деятельности отдельного терминала 

Ключевые слова: портовый контейнерный терминал, кластерный анализ, конкурентная позиция, бен-
чмаркинг 

Введение 

Традиционный, классический подход к ко-
личественной оценке эффективности работы 
портового контейнерного терминала (ПКТ) ос-
нован на конструировании некоторого коэффи-
циента эффективности, служащего сводным 
или обобщающим показателем и отражающим 
его возможности удовлетворять требования 
клиентуры, конкурировать с другими ПКТ и 
привлекать новые грузопотоки. Трудность по-
строения такого сводного коэффициента эф-
фективности состоит в том, что он должен 
включать специальные зависимости от других 
показателей, имеющих различные физический 
смысл и размерность.  

Альтернативой традиционному подходу мо-
гут служить статистические методы многомер-
ных группировок, в частности методы кластер-
ного анализа. Эти методы могут дать более 
объективную картину существующей и ожи-
даемой позиции ПКТ в конкурентной среде. 
Они себя хорошо зарекомендовали для реше-
ния многих задач эконометрии. 

Целью данной работы является разработка 
методических положений по оценке конку-
рентной позиции ПКТ на локальном рынке 
портовых услуг с применением принципов кла-
стерного анализа. 

Основные результаты исследования 

Учитывая, что ПКТ, расположенные в од-
ном секторе рынка, конкурируют между собой 
в основном по одному и тому же набору техни-
ческих, технологических и экономических по-
казателей, для оценки конкурентных позиций 
представляется возможным их ранжирование 
по указанным показателям. С точки зрения тео-
рии конкуренции на такую группировку опре-

деленной совокупности ПКТ можно смотреть 
как на одно из направлений бенчмаркинга  
[1–6]. 

Для использования методов кластерного 
анализа, прежде всего, следует определить на-
бор классифицируемых показателей, характе-
ризующих конкурентный потенциал терминала 
(в терминах кластерного анализа – признаки 
объектов классификаций). Обозначим их как 
вектор 

1 2( , , ..., ) ,= pX X XX  

где −Xi  i-й показатель, отражающий произ-
водственно-экономический потенциал ПКТ;  

  n – число показателей.  
Например: 

1 −X  годовая пропускная способность ПКТ, 
тыс. т/год.; 

2 −X  общая протяженность причального 
фронта, пог. м; 

3 −X  глубина у причалов, м; 

4 −X  суммарная площадь складских поме-
щений, м2; 

5X  – себестоимость перегрузки контейнера; 

6 −X  коэффициент использования произ-
водственных мощностей терминала 

и т.п. 
Набор такого рода показателей (признаков, 

по терминологии кластерного анализа) отбира-
ется в результате предварительного анализа, 
причем основные требования для выбора пока-
зателей состоят в следующем [7]. 

Во-первых, необходимо проанализировать 
состав и структуру парка перегрузочного обо-
рудования ПКТ, что позволит составить перво-
начальное представление о текущей конкурен-

312



тоспособности терминала на рынке портовых 
услуг. 

Во-вторых, принципиальное значение имеет 
общий объем инвестиций в расширение инфра-
структуры терминала в сравнении с привлекае-
мым грузопотоком. Используемый обычно па-
раметр прибыльности в данном случае отража-
ет финансовые обязательства, принятые с це-
лью улучшения мощностей терминала для 
удовлетворения рыночных требований в срав-
нении с результатами, достигнутыми за счет 
привлечения грузопотоков. Очевидно, что этот 
показатель не учитывает реальные источники 
финансирования. 

В третьих, для оценки рыночной позиции 
терминала необходим постоянный мониторинг 
контролируемого набора показателей, т.е. пе-
риодическое оценивание их значений по итогам 
работы за предыдущий период. Например, оце-
нивание направления тренда, отражающего 
объем перевалки контейнеров на терминале, 
демонстрирует тенденции и закономерности 
его развития, а также косвенно отражает каче-
ство менеджмента и маркетинговой политики. 

Рассмотрим общую постановку задачи мно-
гомерной (политетической) классификации 
(группировки) некоторого заданного множества 
П из М терминалов. Задача состоит в том, что-
бы разбить на K групп (кластеров) это множе-
ство ПКТ, характеризуемых набором векторов: 

,,...,2,1),,,...,,( 21 MmXXX pmmmm ==X  

Где imX  – численное значение i-го показателя 
для m-го ПКТ, причем ПКТ, принадлежащие 
одному кластеру, должны быть в определенном 
смысле близкими между собой, а ПКТ, принад-
лежащие разным кластерам, должны значи-
тельно отличаться друг от друга по указанному 
набору p показателей. 

В настоящее время разработано много раз-
ных методов решения такого рода задач мно-
гомерной классификации социально-экономи-
ческих объектов [8–11]. Различие между схе-
мами и приемами решения задачи классифика-
ции определяется во многом тем, каким обра-
зом специфицируются понятия «сходство» и 
«степень сходства». Если m-й ПКТ характери-
зовать набором показателей mX , то его можно 
геометрически интерпретировать как точку в n-
мерном векторном пространстве. Поэтому бли-
зость двух ПКТ означает, что соответствующие 
точки в указанном пространстве близки в 
смысле какой-то метрики. Вопрос о выборе 
метрики в данном векторном пространстве, т.е. 

вопрос о задании расстояния между двумя точ-
ками, является весьма трудным. Под метрикой 
понимается некоторая неотрицательная функ-
ция ( , )m ld X X , определенная на множестве пар 
векторов и удовлетворяющая следующим ак-
сиомам [8]: 

01 .   ( , ) 0;
02 .   ( , ) ( , );
03 .   ( , ) ( , )

( , ), , , .

m m

m ml l

m m rl

r m rl l

d

d d

d d
d

=

=

≤ +

+ ∀

X X

X X X X

X X X X
X X X X X

 

Наиболее часто в кластерном анализе ис-
пользуют следующие метрики [8, 9]. 

1) Евклидово расстояние  

.)
1

( 22 ∑
=

−=
p

XXd
i ilimml

 

Это наиболее распространенная мера сход-
ства. Ее непосредственное применение воз-
можно только тогда, когда размерности всех 
показателей одинаковы, что далеко не всегда 
имеет место (как в нашем случае). Ее примене-
ние в общем случае возможно только после 
процедуры центрирования и нормирования ис-
ходных показателей. Это значит, что вместо 
показателей imX  следует перейти к следую-
щим: 
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Недостаток этого критерия – не учитывается 
возможная неравноправность осей пространст-
ва. Это значит, что возможны случаи, когда 
объекты, сходные по всем признакам, кроме 
одного, по которому они сильно разнятся, бу-
дут находиться далеко друг от друга в евклидо-
вом пространстве. 

2) Расстояние по Хеммингу 

.
1
∑
=

−=
p

i
xxd ilimml

 

Пространство признаков в данном случае 
есть М-мерный двоичный куб, расстояние меж-
ду вершинами которого равно числу несовпа-
дающих разрядов соответствующих М-разряд-
ных двоичных векторов, характеризующих 
объект. 
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3) Сюпремум-норма 

.1sup ilimml XXpid −≤≤=  

4) lp-норма 
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5) Расстояние Махаланобиса 

),(1)( lmlmml WTd XXXX −−−=  

где W – матрица рассеяния, которая опреде-
ляется выражением 
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Используя приведенные метрики, можно 
решить математически задачу кластеризации, 
которая сводится к некоторой задаче дискрет-
ного программирования с целевой функцией, 
например, совпадающей с внутригрупповой 
суммой квадратов (для евклидовой метрики), 
т.е. функцией вида 
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где nl
 – число элементов в l-й группе. 

Задача формально сводится к нахождению 
такого разбиения множества из М элементов на 
K непересекающихся подмножеств, чтобы 
функция (1) приняла минимальное значение. 
Решение сформулированной задачи оптимиза-
ции методом полного перебора вариантов раз-
биения даже при небольших значениях M и K 
наталкивается на значительные вычислитель-
ные трудности из-за комбинаторной сложно-
сти. Продемонстрируем это на следующем 
примере. Пусть требуется разбить семь ПКТ на 
три группы по значениям некоторого заданного 
набора показателей. Для определенности, это 
могут быть, например, следующие ПКТ: ГПК 
«Украина» (п. Одесса), «Укртрансконтейнер» 
(п. Ильичевск), «Трансинвестсервис» (п. Юж-
ный), контейнерные терминалы в портах Ново-
российск, Констанца, Пирей и Стамбул. 

Общее число способов разбиения M объек-
тов  на K групп определяется  по общей форму- 

ле [8] 

)!(
0

)1(
!

1),( mK
K

K
KMS

m
m
K

mC −∑
=

−=  . 

В нашем случае имеем 
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вариантов разбиения. Эти варианты кластери-
зации могут быть классифицированы по четы-
рем формам распределения, а именно: 

(1) {5},   {1},   {1};   
(2) {4},   {2},   {1};   

               (3)  {3},   {3},   {1};     
         (4)  {3},   {2},   {2}   (2) 
 

Каждый элемент форм распределения обо-
значает число объектов в некотором кластере. 
Методами комбинаторного анализа [8] легко 
установить, что число разбиений для каждой 
формы распределения равно соответственно 
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Примеры вариантов разбиений для каждой 
из 4-х форм распределения (2) приведены в 
табл. 1. 

Таблица  1  

Возможные варианты разбиений множества  
из семи объектов на три группы 

Форма распре-
деления 

Общее число 
вариантов 

Примеры вариан-
тов разбиений 

{5}, {1}, {1} 21 (1,2,3,4,5),(6),(7); 
(1,2,3,4,6),(5),(7); 
(1,2,3,5,6),(4),(7); 
(1,2,5,4,6),(3),(7); 
(1,5,3,4,6),(2),(7); 
(5,1,2,3,4),(6),(7) 

{4}, {2}, {1} 105 (1,2,3,4),(5,6),(7); 
(1,2,3,5),(4,6),(7); 
(1,2,4,5),(3,6),(7); 
(1,5,3,4),(2,6),(7); 
(5,2,3,4),(1,6),(7); 
(1,2,3,4), (5,7),(6) 

{3}, {3}, {1} 70 (1,2,3),(4,5,6),(7); 
(1,2,3),(4,5,7),(6); 
(1,2,3), (4,6,7),(5); 
(1,2,3), (5,6,7),(4); 
(1,2,4,),(3,5,6),(7); 
(1,2,4) (3,5,7),(6) 

{3}, {2}, {2} 105 (1,2,3),(4,5), (6,7); 
(1,2,3), (4,6),(5,7); 
(1,2,3), (5,6),(4,7); 
(1,2,4), (3,5),(6,7); 
(1,2,4),(3,6),(5,7); 
(1,2,4), (3,7), (5,6) 
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При использовании алгоритма полного пе-
ребора целевую функцию (1) необходимо вы-
числить для каждого из 301 варианта разбие-
ния, а затем найти такое разбиение, при кото-
ром функция V принимает наименьшее значе-
ние. Однако, как видно из приведенного 
примера, даже при не очень больших значениях 
параметров M и K такой метод решения неэф-
фективен. В качестве альтернативы метода 
полного перебора существуют другие методы 
дискретной оптимизации, которые позволяют 
существенно сократить общий объем вычисле-
ний. Среди них можно указать метод динами-
ческого программирования и метод целочис-
ленного программирования [8]. Применение, 
например, методов динамического программи-
рования к кластеризации представляет собой 
последовательное нахождение оптимальной 
группировки с помощью уравнения Беллмана. 
При этом отпадает необходимость в лишних 
вычислениях, выполняемых при методе полно-
го перебора, а оптимальное решение находится 
поэтапно. Этот алгоритм ускоряет вычисли-
тельный процесс. 

Выводы 

Эффективность работы оператора ПКТ су-
щественным образом зависит от используемой 
им научно обоснованной конкурентной страте-
гии, включающую методику оценки своей кон-
курентной позиции. Важную роль при этом иг-
рают современные методы оценки эффективно-
сти различных стратегий, среди которых наи-
более универсальным и широко используемым 
в настоящее время является бенчмаркинг. Од-
нако, по нашему мнению, для большей эффек-
тивности использования бенчмаркинга целесо-
образно применение методов многомерной ста-
тистической классификации предприятий, на-
шедших широкое распространение при 
решении многих задача в экономике и социоло-
гии. В работе продемонстрировано использова-
ние указанных методов для оценки конкурент-
ных позиций оператора ПКТ на рынке порто-
вых услуг. Приведенный метод группировки 
ПКТ позволяет объективно оценивать не толь-
ко текущую конкурентную позицию отдельных 
терминалов, но и прогнозировать ее. Для этого 
необходимо предварительно рассчитать про-

гноз системы показателей, по которым произ-
водится оценка конкурентной позиции задан-
ного множества ПКТ с помощью известных 
методов прогнозирования временных рядов, а 
затем воспользоваться вышеизложенной мето-
дикой.  
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І. В. САВЕЛЬЄВА 

МЕТОД ОЦІНКИ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ ОПЕРАТОРА 
ПОРТОВОГО КОНТЕЙНЕРНОГО ТЕРМИНАЛУ НА ОСНОВІ 
БАГАТОВИМІРНИХ ГРУПУВАНЬ 

При розробці стратегії розвитку портового контейнерного терміналу в конкурентному середовищі одні-
єю з центральних проблем є метод оцінки конкурентної позиції кожного порту (окремих терміналів) і ран-
жування їх по ряду основних показників, що характеризують динаміку їх розвитку. Для вирішення цієї про-
блеми необхідна розробка науково обґрунтованих і практично реалізованих методичних положень з оцінки 
ефективності виробничо-фінансової діяльності окремого терміналу. 

Ключові слова: портовий контейнерний термінал, кластерний аналіз, конкурентна позиція, бенчмаркінг 

 

I. V. SAVELYEVA 

METHOD OF ESTIMATION OF COMPETITIVE POSITION OF 
OPERATOR OF PORT CONTAINER TERMINAL ON THE BASIS  
OF MULTIDIMENTIONAL GROUPINGS 

In developing the strategy for development of port container terminal in the competitive environment, one of the 
main problems is the method of estimating the competitive position of each port (separate terminals) and ranking 
them on a number of key indicators that characterize the dynamics of their development. To solve this problem it is 
necessary to develop scientifically sound and practicable methodology to assess the effectiveness of the provisions 
of industrial and financial activity of a single terminal. 

Keywords: Port container terminal, cluster analysis, competitive position, benchmarking 
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УДК 338.38.242 : 656.2 

І. П. САДЛОВСЬКА (ДЕТУТ, Київ) 

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ВАНТАЖОПОТОКІВ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ 
ЇХ РОЗВИТКУ 

Проведено аналіз вантажопотоків за видами транспорту, визначено їх структуру та потенційні можливо-
сті розвитку. 

Ключові слова: вантажопотік, структура вантажів, напрямки вантажоперевезень, номенклатура вантажо-
перевезень  

Структура вантажоперевезень в Україні за 
видами транспорту протягом останніх 10 років 
суттєво не змінювалася – частка автомобільно-
го транспорту становила 72-73 %, залізничного 
– 27-28 %, річкового – до 1 %.  Дана видова 
структура вантажоперевезень у частині розпо-
ділу часток залізничного та річкового транспо-

рту значно відрізняється від інших європейсь-
ких країн, які мають судноплавні річки (анало-
гічні Дніпру, Південному Бугу та Дунаю) і 
співрозмірні за територією з Україною, площа 
якої 603 тис. км2 (Німеччина – 357 км2, Рейн, 
Майн, Ельба; Франція – 544 км2, Сена, Луара, 
Рона) (табл. 1).  

Таблиця  1   

Структура вантажоперевезень в Україні і європейських країнах, % 

№ пор. Країна Автотранспорт Залізниця Річковий транспорт 
1. Україна 73 26 1 
2. Німеччина 66 18 16 
3. Франція 72 13 15 

   

Так, в Україні співвідношення обсягів пере-
везених вантажів річковим транспортом до 
обсягів перевезення залізницею становить 
орієнтовно 1 : 26 (відповідно ~15 і ~400 млн 
т/рік), тимчасом як у Німеччині та Франції дане 
співвідношення дорівнює 1 : 1. У Німеччині 
щороку перевозиться ~300 млн. т/рік річковим 
транспортом і ~350 млн. т залізницею; у 
Франції – відповідно ~110 і 100 млн. т/рік  

Зазначений перекіс у структурі вантажопе-
ревезень в Україні між залізничним і річковим 
видами транспорту викликаний різною тариф-
ною вартістю на перевезення. Так, вартість пе-
ревезення залізницею обкотишів Полтавського 
ГЗК до порту «Південний» становить 80 грн/т 
(без ПДВ), тоді як аналогічна вартість переве-
зення річковим транспортом (самохідне + 2 
баржі із супроводом морськими буксирами) в 
півтора рази більша – 125 грн/т (без ПДВ). 
Проте досвід інших європейських країн 
переконує, що в Україні слід активніше вико-
ристовувати річкові перевезення по Дніпру та 
Дунаю. Адже потенціал річкових вантажопере-
везень сягає щонайменше 50 млн. т/рік і 
передбачає перевезення: зерна на експорт униз 
по Дніпру (10 млн т/рік); мінерально-
будівельних вантажів уверх-униз по Дніпру (10 
млн. т/рік); залізорудної сировини вниз по 
Дніпру (20 млн. т/рік); металопрокату вниз по 

Дніпру (4 млн. т/рік); імпортної марганцевої 
руди вверх по Дніпру (до 2 млн. т/рік); мі-
неральних добрив униз по Дніпру (0,5 млн. т); 
контейнерів з (до) морських портів у прилеглі 
до Дніпра області (450-500 тис. TEU/рік, або до 
5 млн. т у ваговому виразі); експорт/імпорт і 
транзит вантажів по Дунаю (до 10 млн. т/рік). 

Портове господарство України, що здійснює 
перевалку вантажів, охоплює 18 морських тор-
гових портів (далі – МТП), 4 морських рибних 
порти (далі – МРП), 11 річкових портів, а також 
близько 25 морських причалів та терміналів 
підприємств і компаній. Останні в основному 
створені на базі причалів судноремонтних та 
суднобудівних заводів і набули значного поши-
рення за останні роки в результаті зростаючого 
попиту на перевалку вантажів. Найбільшими 
серед них є порт «Авліта» (потужністю 5 млн. 
т/рік, створений на базі Севастопольського 
морзаводу), термінал «Нібулон» (5 млн. т/рік, 
на базі Чорноморського суднобудівного заво-
ду), термінал «СРЗ» (2 млн. т/рік, на базі суд-
норемонтного заводу у Маріуполі), зерновий 
термінал «Боріваж» (4,5 млн. т/рік, акваторія 
порту «Південний»), порт «Ніка-Терра» (5 млн. 
т/рік, акваторія Бугського лиману). 

Загальний обсяг перевалки вантажів в укра-
їнських портах усіх типів протягом 2000-2011 
рр. змінювався (табл. 2). Так, протягом 2000-
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2008 рр. загальний обсяг перевалки вантажів у 
портах зріс майже вдвічі – відповідно з 99,2 
млн. т у 2000 р. до 184,1 млн т – у 2008 р. У 

2009-2010 рр., в умовах кризи, обсяг перевалки 
знизився відповідно до 162,1 і 154,8 млн. т. 
(див. табл. 2). 

Таблиця  2  
Обсяги перевалки вантажів у портах України у 2000-2011рр., млн т 

МТП МРП Морські інші* Річкові Рік / порт млн.т % млн.т % млн.т % млн.т % Усього: 

2000 84,1 84,8 2,9 2,9 4,9 4,9 7,3 7,4 99,2 
2001 89 84,0 3,2 3,0 6,5 6,1 7,2 6,8 105,9 
2002 106,3 82,6 4,5 3,5 9,8 7,6 8,1 6,3 128,7 
2003 110,6 80,9 5 3,7 11,3 8,3 9,8 7,2 136,7 
2004 111,4 77,3 4,9 3,4 15,5 10,7 12,4 8,6 144,2 
2005 109 71,6 4,2 2,8 25,8 17,0 13,2 8,7 152,2 
2006 112,5 71,4 3,5 2,2 24,6 15,6 16,9 10,7 157,5 
2007 123,7 70,0 3,9 2,2 30,4 17,2 18,6 10,5 176,6 
2008 132,2 71,8 4,3 2,3 33,1 18,0 14,5 7,9 184,1 
2009 109,7 67,7 4,4 2,7 43,1 26,6 4,9 3,0 162,1 
2010 107,6 69,5 4,7 3,0 36,2 23,4 6,3 4,1 154,8 
2011 

(6 міс.) 56,5 69,0 2,4 2,9 19,3 23,6 3,7 4,5 81,9 

2011 (оц.) 115 67,6 5 2,9 41 24,1 9 5,3 170 

* Включає перевалку вантажів у морських термінальних комплексах підприємств і компаній. 

Основна маса вантажів переробляється у 
МТП, проте частка їх протягом 2000-2011рр. 
знизилася з 84,8 % до 67,6 %. У кількісному 
виразі МТП у 2000-2008 рр. збільшили обсяги 
перевалки на 48,1 млн. т (+57,2 %), проте в 
2009-2010 рр. спостерігалося зменшення 
обсягів перевалки відповідно до 109,7 та 
107,6 млн. т. У 2011 році перевалка у МТП 
збільшена до 115 млн. т. У МРП у 2000-2011 
рр. щороку перероблялося 3-5 млн. т  вантажів, 
що становить 2-3 % від загального обсягу пере-
валки. Морські причали та термінали підпри-
ємств і компаній наростили свою частку майже 
у 5 разів: з 4,9 % (у 2000 р.) до 24,1 % (у 2011 
р.). У кількісному виразі обсяг перевалки за цей 

період зріс майже в 10 разів – відповідно з 4,9 
до 41 млн. т. Річкові порти в докризовий період 
(2000-2007 рр.) наростили обсяги перевалки з 
7,3 до 18,6 млн. т і свою частку з 7,4 % до 
10,5 %, однак, у 2009 р. внаслідок кризи знизи-
ли перевалку до 4,9 млн. т. У 2010-2011 рр. 
відбулося відновлення обсягів перевалки (6,3 та 
9 млн. т), однак вони значно менші від докри-
зового рівня.  

Український морський флот перевозить 
вельми незначну кількість вантажів (5-6 млн 
т/рік), і його частка в загальному обсязі пере-
роблених в українських морських портах 
вантажів менша за 4 % (табл. 3).  

Таблиця  3  
Обсяги перевезень вантажів морським транспортом України в 2000-2011рр., млн. т 

Рік Перевалка в морсь-
ких портах** 

Перевезення морським 
транспортом України 

Частка перевезення вантажів морським 
транспортом України, % 

2000 91,9 6,3 6,9 
2001 98,7 8 8,1 
2002 120,6 8,8 7,3 
2003 126,9 9 7,1 
2004 131,8 9 6,8 
2005 139 8 5,8 
2006 140,6 9 6,4 
2007 158 9 5,7 
2008 169,6 8 4,7 
2009 157,2 5 3,2 
2010 148,5 5 3,4 

2011 (6 міс.) 78,2 2,9 3,7 
2011 (оц.) 161 6 3,7 

* Включає перевалку вантажів в МТП, МРП та морських причалах і терміналах  підприємств і компаній.

318



© І. П. Садловська, 2012  

Така ситуація є наслідком втрати націо-
нального торгового флоту: якщо у 1991 році 
його вантажопідйомність була 5,4 млн. т, то у 
2010 році – лише 0,6 млн. т із середнім віком 
суден 25 років. Одна з найбільших у 1991 році 
судноплавних компаній у чорноморському 
регіо-ні «Чорноморське морське пароплавст-
во», що налічувала тоді 240 морських суден, 
фактично втратила флот і припинила своє існу-
вання як судноплавна компанія. Азовське 
морське пароплавство передало залишки своїх 
кораблів компанії «Торговий флот Донбасу», 
яка не будує нових суден. Брак власного торго-
вельного морського флоту в Україні криє в собі 
значні ризики залежності українських експор-
терів від іноземних власників флоту. Так, у 
докризовий період в умовах дефіциту флоту 
вітчизняні експортери змушені були платити 
підвищений (почасовий) фрахт для виконання 

своїх експортних контрактів. Отже, в Україні в 
структурі перевезень вантажів за видами транс-
порту домінують автомобільний та залізничний 
транспорт, тим часом як частка річкового 
транспорту, незважаючи на великий потенціал, 
є незначною і не перевищує 1 %.  

В Україні залізничним транспортом в 2007-
2011 рр. перевозилася широка номенклатура 
вантажів (рис. 1), але основну вантажну базу 
формують: вугілля (25-28 %, або 110-130 млн. 
т/рік); мінерально-будівельні вантажі (15-18 %, 
або 52-94 млн. т/рік); нафта і нафтопродукти (5-
7%, або 28-33 млн. т/рік), а також продукція 
гірничо-металургійного комплексу – рудна си-
ровина (17-19%, або 73-93 млн. т/рік), чорні ме-
тали (8-10%, або 30-50 млн. т/рік), кокс (2-3 %, 
або 10-13 млн. т/рік) і металобрухт (1,3-1,5%, 
або 5-8 млн. т/рік).  

 
Рис. 1. Товарна структура вантажоперевезень залізничним транспортом в Україні у 2011 р.  

Частка перевезення вантажів у контейнерах 
(1-2 млн. т/рік) у загальному обсязі залізничних 
перевезень є незначною (менш як 0,5 %), 
оскільки в Україні контейнери в основному пе-
ревозяться автомобільним транспортом (понад 
85 %). Крім того, рівень контейнеризації ван-
тажоперевезень в Україні (2 %) значно 
поступається європейським країнам (10-20 %).  

Товарна структура вантажоперевезень заліз-
ницею протягом 2007-2011 рр. зазнала змін, 
значною мірою викликаних кризою. Так, змен-
шилася частка мінерально-будівельних ванта-
жів з 18,3 % (у 2007 р.) до 15,7 % (у 2011 р.) і 
чорних металів (з 9,7 % до 7,8 %) та зросла – 

рудної сировини (з 18,1 % до 19,3 %), вугілля (з 
24,6 % до 26,1 %), нафти і нафтопродуктів (з 
5,4 % до 7,1 %). Зменшення частки мінерально-
будівельних матеріалів обумовлене двократним 
падінням обсягів будівництва та, відповідно, 
аналогічним зменшенням попиту на будмате-
ріали. Зменшення частки чорних металів спри-
чинено як зниженням їх виробництва в кризу 
на 10-15 %, так і збільшенням перевезень їх по 
території України та на експорт у морські пор-
ти автотранспортом, особливо з Донецька 
(ДМЗ, Електросталь) та маріупольських мет-
комбінатів (ММК ім. Ілліча, Азовсталь) в 
Маріупольський МТП. Збільшення частки руд-
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ної сировини пояснюється зростанням експорт-
ного попиту, який компенсував зменшення 
внутрішнього споживання. Вугілля традиційно 
є основним енергоносієм для великих україн-
ських теплоелектростанцій, і зменшення обся-
гів його видобутку компенсується аналогічним 
збільшенням імпорту. 

Отже, основними вантажоутворюючими га-
лузями у сегменті залізничного транспорту є 
паливно-енергетичний комплекс (шахти, 
електростанції і нафтопереробка), гірничо-
металургійний комплекс (рудна сировина, кокс, 
металургія) і будівництво (пісок, щебінь, це-
мент). Сумарно на них припадає близько 80 % 
усіх вантажоперевезень залізницею. 

В сегменті річкового транспорту основними 
вантажоутворюючими секторами є будівництво 
і гірничо-металургійний комплекс, і те що 
потенціал річкового транспорту використову-
ється не більше ніж на 10 %.  

Автомобільним транспортом в Україні пе-
ревозяться вантажі передусім для власних по-
треб на короткі відстані (до 100 км). Комер-

ційні перевезення на замовлення здійснюють 
спеціалізовані автотранспортні підприємства, 
частка яких у загальному обсязі вантажопере-
везень автотранспортом становить 8-9 %, або 
87-134 млн. т/рік. Варто зауважити, що 
статистичної інформація щодо товарної струк-
тури загальних вантажоперевезень автотранс-
портом немає, оскільки підприємства звітують 
лише про загальні обсяги перевезень для влас-
них потреб. Доступною є інформація щодо 
товарної структури вантажоперевезень спеціа-
лізованих автотранспортних підприємств (табл. 
4, рис. 2). 

У 2007-2011 рр. спеціалізовані автотранс-
портні підприємства перевозили в основному 
зерно (15-25 %, або 20-27 млн. т/рік), міне-
рально-будівельні вантажі (14-20 %, або 12-27 
млн т/рік), рудну і нерудну сировину (12-15 %, 
або 10-20 млн. т/рік). Перевезення контейнер-
них вантажів становило 12-15 %, або 10-20 млн. 
т/рік, і автотранспорт, отже, є найбільшим їх 
перевізником в Україні. 

Таблиця  4  

Товарна структура вантажоперевезень спеціалізованими автотранспортними підприємствами  
у 2007-2011 рр., тис. т 

2007 2008 2009 2010 2011 (оц.) 
Продукція 

тис.т. % тис.т. % тис.т. % тис.т. % тис.т. % 

Нафта і нафтопро-
дукти 11 400 8,5 11 551 8,8 10 254 11,8 12 133 12,3 14 364 11,4 

Рудна і не рудна 
сировина  19 716 14,7 18 508 14,1 10 601 12,2 14 500 14,7 17 136 13,6 

Зерно  20 252 15,1 21 396 16,3 21 289 24,5 22 095 22,4 26 586 21,1 

Мінерально-
будівельні 26 958 20,1 25 990 19,8 12 339 14,2 13 908 14,1 18 648 14,8 

Чорні метали  8 450 6,3 8 926 6,8 7 386 8,5 8 680 8,8 12 096 9,6 

Хімвантажі  і мі-
ндобрива  8 450 6,3 7 745 5,9 4 692 5,4 5 129 5,2 6 426 5,1 

Лісові 5 499 4,1 5 907 4,5 3 128 3,6 3 156 3,2 4 410 3,5 

Контейнерні  19 716 14,7 19 952 15,2 10 688 12,3 12 330 12,5 15 624 12,4 

Інші 13 680 10,2 11 289 8,6 6 517 7,5 6 707 6,8 10 710 8,5 

ВСЬОГО: 134 121 100,0 131 263 100,0 86 895 100,0 98 639 100,0 126 000 100,0
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Рис. 2. Товарна структура вантажоперевезень спеціалізованими автотранспортними підприємствами  

в Україні за 2011 р.

Структура вантажоперевезень залізничним 
транспортом в Україні за напрямками в 

2011 р. 

Основна частина імпортних вантажів 
залізничним транспортом (або 20-30 млн. т/рік) 
транспортується в Україну через сухопутні 
кордони, з морських портів щороку надходить 
4-8 млн. т. Основну вантажну базу для 
імпортних перевезень формують вугілля (10-13 
млн. т/рік), рудна сировина (4-7 млн. т/рік), 
чорні метали (1-2 млн. т/рік), хімпродукція (1-2 
млн. т) і мінерально-будівельні (2-4 млн. т/рік). 
Частка імпортних вантажоперевезень залізни-
цею у загальній структурі вантажоперевезень 
протягом 2007-2011рр. змінювалась у межах 6-
6,8 %. Обсяги транзитних вантажоперевезень 
залізницею протягом 2007-2011 рр. знизилися з 
69 млн. т/рік у 2007-2008 рр. до 45,5 млн. т у 
2009 р. У 2010-2011 рр. відзначається 
збільшення обсягів транзиту, однак у 2011 р. 
він досягає лише 51 млн. т, або 74 % від докри-
зового рівня 2007-2008 рр. Основна частина 
транзитних вантажоперевезень залізничним 
транспортом (або 32-42 млн т/рік) транспортує-
ться у напрямку морських портів, а в напрямку 
сухопутних кордонів щороку транспортується 
13-30 млн. т. Основну вантажну базу для тран-
зитних перевезень залізницею формують нафта 
і нафтопродукти (12-15 млн. т/рік), рудна сиро-
вина (5-8 млн. т/рік), чорні метали (3-5 млн. 
т/рік), хімічні і міндобрива (4-5 млн. т) і хімі-
кати (3-4 млн. т/рік). Частка транзитних ванта-

жоперевезень залізницею у загальній структурі 
вантажоперевезень протягом 2007-2011 рр. зни-
зилася відповідно з 13,3 % до 10,9 %.  

Структура вантажоперевезень спеціалізова-
ними автотранспортними підприємствами за 
напрямками протягом 2007-2011 рр. суттєво не 
змінювалася (рис. 5). Основна частина вантажів 
у даному сегменті припадала на внутрішньо-
українські перевезення (включаючи перевезен-
ня в морські порти з дальшим відправленням 
морем) – 81-85 %, або 70-115 млн. т у 
кількісному виразі. Основну вантажну базу у 
даних перевезеннях формують нафтопродукти, 
зерно, чорні метали, мінерально-будівельні і 
контейнери. Частка прямих експортних переве-
зень становила 4,3-6,6 %, або 5,3-6,5 млн. т у 
кількісному виразі. Тут основною вантажною 
базою є високовартісні контейнерні вантажі 
(продукти харчування, побутова техніка тощо), 
які постачались у Росію через східний кордон 
та в європейські країни через західний кордон 
України. Частка прямих імпортних перевезень 
була 6,2-8,1 %, або 7-10,2 млн. т/рік у 
кількісному виразі. Основну вантажну базу тут 
також формують високовартісні контейнерні 
вантажі (продукти харчування, побутова 
техніка та ін.), які постачалися в основному з 
європейських країн. 

У структурі перевалки вантажів в українсь-
ких морських портах за напрямками протягом 
2007-2011 рр. також відбулися зміни (рис.6), а 
саме зросла частка експорту (з 40,4 % до 53 %) і 

321



знизилася частка транзиту (з 43,8 % до 31,8 %). 
Частки внутрішньоукраїнської та імпортної пе-
ревалки протягом досліджуваного періоду 
змінювалися менш суттєво, відповідно в межах 
1,7-3,9 % та 8-12,3 %. У кількісному виразі про-
тягом досліджуваного періоду збільшилися об-

сяги перевалки в морських портах експортних 
(з 63,9 до 85,3 млн. т) та імпортних (з 18,8 до 
19,8 млн. т) вантажів та знизилися – транзитних 
(з 69,2 до 51,2 млн. т) та внутрішньоук-
раїнських (з 6,2 до 4,7 млн. т). 

 
Рис. 5. Структура вантажоперевезень спеціалізованими автотранспортними підприємствами  

в Україні за напрямками у 2011 р. 

 
Рис. 6. Структура відвантаження вантажів в морських портах України за напрямками в 2011 р. 

У 2007 р. залізничним транспортом в 
Україні було відправлено 415,9 млн. т вантажів, 
у т.ч. вугілля – 96,1 млн. т (23,1 %), рудної си-
ровини – 72,7 млн. т (17,5 %), чорних металів – 
41,7 млн. т (10 %), будматеріалів — 65,3 млн. т 
(16,4 %). У кризові 2008-2009 рр. обсяги 

відправлення залізницею вантажів знизилися 
відповідно до 399,7 та 322,2 млн. т, при цьому 
зменшилися обсяги відправлення всіх видів 
продукції, і суттєвих змін у товарній структурі 
не спостерігалося. Надалі, у 2010-2011 рр., 
вантажі залізницею відправлялися частіше, од-
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нак за результатами 2011 р. (388,1 млн. т) все 
ще залишалися нижчими від докризового рівня 
2007 р. Товарна структура відправлення 

вантажів залізничним транспортом у 2011 р. 
наведена на рис. 7. 

 
Рис. 7. Товарна структура відправлення вантажів залізничним транспортом у 2011 році

Зазначимо, що основна вантажна база в 
сегменті відправлення продукції залізничним 
транспортом у 2007-2011 рр. формувалася на 
території двох східноукраїнських залізниць: 
Придніпровської і Донецької, які охоплюють 
три індустріально розвинені області — 
Дніпропетровську, Донецьку і Луганську. Су-
марно на ці дві залізниці припадає близько 70 
% усіх відправлених в Україні залізницею 
вантажів (табл. 5). Так, Донецькою залізницею 
в докризовому 2007 р. відправлено 167,6 млн. т 
вантажів (або 40,3 % усіх відправлених даним 
видом транспорту), Дніпропетровською – 123,4 
млн. т вантажів (або 29,7 %). У період кризи 
обсяг відправлення на обох залізницях скоро-
тився у 2009 р. майже на третину (відповідно 
до 131,4 та 96,2 млн. т). У 2010-2011 рр. спо-
стерігається відновлення обсягів відправлення 

вантажів, однак у 2011 р. на докризовий рівень 
показники  ще не повернулися.  

У Донецькій залізниці основну вантажну ба-
зу формують вугілля (50-55 %, або 70-80 млн. 
т/рік), металопрокат (10-12 %, або 13-17 млн. 
т/рік), флюсо-доломітна продукція (12-15 %, 
або 14-19 млн. т/рік), кокс (6-8%, або 8,5-
11 млн. т/рік), будматеріали (3-5 %, або 4-8 
млн. т/рік). У Придніпровській залізниці основ-
ною вантажною базою є залізна руда (60-65 %, 
або 65-80 млн. т/рік), вугілля (10-15 %, або 12-
15 млн. т/рік), металопрокат і труби (10-15 %, 
або 12-15 млн. т/рік) і будматеріали (5-10 %, 
або 6-7 млн. т/рік). У чотирьох інших 
регіональних залізницях обсяги відправлення 
вантажів значно менші і становили 25…35  
млн т/рік. 

Таблиця  5   
Регіональна структура відправлення вантажів залізничним транспортом України  

у 2007-2011 рр., млн. т 

2007 2008 2009 2010 2011 (оц.) Залізниця млн.т. % млн.т. % млн.т. % млн.т. % млн.т. % 
Донецька ЗД 167,6 40,3 160,9 40,3 131,4 40,8 142,4 39,8 158 40,7 
Львівська ЗД 26,9 6,5 23,6 5,9 16,9 5,2 22,4 6,3 25,1 6,5 
Одеська ЗД 29,3 7,0 34,2 8,6 22,8 7,1 27,2 7,6 28,4 7,3 

Придніпровська ЗД 123,4 29,7 114,7 28,7 96,2 29,9 110,7 30,9 111,7 28,8 
Південно-західна ЗД 34,2 8,2 34,7 8,7 26 8,1 29,2 8,2 32,1 8,3 

Південна ЗД 34,5 8,3 31,6 7,9 28,9 9,0 26,1 7,3 32,8 8,5 
ВСЬОГО: 415,9 100 399,7 100 322,2 100 358 100 388,1 100 

 

323



© І. П. Садловська, 2012  

Значна частина наявного потенціалу 
транспортної галузі задіяна у виконанні тран-
зитних перевезень з використанням вигідного 
географічного розташування країни та проход-
женням її територією як міжнародних критсь-
ких транспортних коридорів, так і транспорт-
них осей у напрямках «Північ-Південь» і 
«Схід-Захід», коридорів TRACECA та нових 
міжконтинентальних транспортних маршрутів, 
зокрема швидкісних з Азії до Європи. З огляду 
на те що вплив МТК відчутний на відстані до 
200 км, на прилеглих територіях найбільших 
пунктів пропуску через державний кордон на 
залізничному й автомобільному транспорті 
доцільно створювати нові високоякісні центри 
з надання логістичних послуг (нині 90 % 
об’єктів ринку логістичних послуг України зо-
середжено в Київській області, а загальна 
місткість цього ринку в Україні оцінюється у 
приблизно 2,5 млрд. євро). Дальшого розвитку 
потребує система мультимодальних перевезень, 
до якої залучається не тільки залізничний 
транспорт, а й насамперед автомобільний та 
поромні переправи. Розвитку сучасної мережі 
вантажних логістичних центрів в Україні 
сприяє також розгалужена система морських 
торговельних портів (МТП), які, однак, є 
здебільшого універсальними, тоді як за сучас-
них умов зростає попит на спеціалізовані порти 
і термінали, які можуть надавати ефективніші 
спеціалізовані послуги.  

Існують потенційні можливості внутрішніх 
водних артерій Дніпра та інших річок, системи 
морських шляхів, що передбачають і другу чер-
гу глибоководного суднового ходу (ГСХ) Ду-

най – Чорне море, створюваного Україною у 
нижній частині русла Дунаю. Сприятиме 
відновленню економічного розвитку багатьох 
регіонів України виконання Угоди між 
Кабінетом Міністрів України та Урядом 
Російської Федерації про порядок і умови пла-
вання суден внутрішніми водними шляхами, 
проект якої підписаний у 2011 році. Реалізація 
положень Угоди дозволить відродити паса-
жирські і вантажні перевезення між країнами 
(залучається також Білорусь) через Азовське 
море до портів Дону, Волги, Дніпра, Десни, 
інших річок. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ГРУЗОПОТОКОВ В УКРАИНЕ  
И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РАЗВИТИЯ 

Проведение анализа грузопотоков за видами транспорта, определена их структуры и потенциальные 
возможности развития. 

Ключевые слова: грузопоток, структура грузов, направления грузоперевозок, номенклатура грузоперево-
зок 

I. P. SADLOVSKA 

ANALYSIS OF MODERN CARGO FLOWS IN UKRAINE  
AND DIRECTIONS OF THEIR DEVELOPMENT 

Realization of analysis of traffics of goods after the types of transport, certain their structures and potential pos-
sibilities of development. 

Keywords: traffic of goods, structure of loads, directions of transportation of load, nomenclature of transporta-
tion of load. 
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М. М. ЧЕХОВСЬКА (ДЕТУТ, Київ) 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 
РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

Зважаючи на утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального корис-
тування, автором пропонується здійснювати аналіз ефективності подальшого розвитку залізничного транс-
порту, спираючись на показники, які відображають фінансово-економічну складову результатів діяльності 
корпоративних підприємств. 

Ключові слова: ефективність розвитку, вартість підприємства, економічний ефект, залізничний транс-
порт 

Вступ 

Залізничний транспорт України знаходиться 
лише на початку інституційних змін, механіз-
мом яких є реструктуризація підприємств галузі 
з метою створення принципово нової організа-
ційної та економічної моделі управління заліз-
ничним транспортом та підвищення ефективно-
сті його функціонування. Зважаючи на динаміч-
ний розвиток, зокрема оточуючого економічного 
середовища, систем управління господарською 
та фінансовою діяльністю, подальшою корпора-
тизацію підприємств галузі, актуальним є виок-
ремлення показників ефективності подальшого 
розвитку залізничного транспорту України. За-
уважимо, що дослідження ефективності функці-
онування залізничного транспорту здійснювало-
ся, зокрема М. І. Данько, В. Л. Диканем, І. Ю. 
Кушнір, М. В. Ма-каренком, Ю. М. Цвєтовим [3, 
4, 7]. Проблеми ефективності інвестиційної дія-
льності на підприємствах залізничного транспо-
рту висвітлювалися в роботах О. М. Гненного, 
Ю. Ф. Кулаєва, Є. М. Сича, В. П. Ільчука тощо 
[5, 10]. В той же час дослідженням щодо визна-
чення ефективності корпоратизованих підпри-
ємств залізничного транспорту увага практично 
не приділялася. 

Постановка завдання 

Таким чином, метою нашого дослідження є 
визначення фінансово-економічних показників 
ефективного розвитку залізничного транспорту 
України виходячи із принципово нової органі-
заційної структури управління, що адаптується 
до змін внутрішніх параметрів з врахуванням 
ринкового середовища. Наше дослідження 
здійснювалося за допомогою теоретичних ме-
тодів, а саме узагальнення, та загальнологічних 
методів, зокрема аналізу та аналогії. 

Результати 

Серед шляхів реалізації мети реструктури-

зації галузі, в Державній цільовій програмі ре-
формування залізничного транспорту на 2010-
2019 роки, зокрема передбачається формування 
таких вертикально інтегрованих структур за 
видами діяльності, як господарських товариств 
у сфері вантажних перевезень, пасажирських 
перевезень за видами сполучень, утримання та 
експлуатації об’єктів інфраструктури, надання 
послуг локомотивної тяги, ремонту рухомого 
складу, будівництва та ремонту об’єктів інфра-
структури, проведення науково-дослідних та 
дослідно-конструкторських робіт, утримання 
соціальної сфери [8]. Корпоративні права за-
значених господарських товариств різною мі-
рою будуть належати як державному акціонер-
ному товариству залізничного транспорту зага-
льного користування, так і місцевим органам 
виконавчої влади, іншим юридичним особам. 

Зважаючи на зазначене, вагомим показни-
ком ефективності розвитку залізничного транс-
порту буде визначення інтегрального показника 
ефективності функціонування об’єднання під-
приємств залізничного транспорту, як суб’єктів 
господарювання, що провадять діяльність у 
сфері залізничного транспорту. Виходячи із 
кількості підприємств, що входять у склад ак-
ціонерного товариства, ефективність діяльності 
останнього (ЕАТ) буде дорівнювати відношенню 
суми обсягу чистого прибутку залізничних під-
приємств до суми вартості активів зазначених 
підприємств [1]: 

ЕАТ = 

∑

∑

=

=
n

1і
і

n

1і
і

А

 П
, (1) 

де ∑Пі – чистий прибуток і-го підприємства, 
∑Аі – вартість активів і-го підприємства, 
n – кількість підприємств у складі акціонер-

ного товариства. 
В умовах акціонування підприємств заліз-
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ничної галузі та створення державної акціонер-
ної компанії, вагомим показником є оцінка вар-
тості як конкретного підприємства, так і під-
приємств у складі певного господарського 
суб’єкта: 

V = ∑
=

m

0і

іNPV = ∑
∞

= +1t
t

i
t

r)  (1
FCF

 , (2) 

де NPVi – (Net Present Value) чиста теперіш-
ня вартість грошових потоків у процесі діяль-
ності і-го підприємства акціонерного товарист-
ва; 

FCFt
i – (Free Cash Flow) вільний грошовий 

потік і-го підприємства у складі акціонерного 
товариства у періоді t;  

r – коефіцієнт дисконтування з врахуванням 
ризику та вартості капіталу. 

Вищевказаний показник (2) враховує еконо-
мічні інтереси усіх підприємств, що входять до 
складу державного акціонерного товариства, зок-
рема фактори часу та ризику, довгострокову жит-
тєздатність підприємств, їх прибутковість [9].  

Загалом зазначимо, що із врахуванням прибу-
тковості розрізняють такі методи оцінки вартості 
підприємства, як дисконтування грошових пото-
ків та аналіз залишкового прибутку. До першої 
групи методів відносяться, власне, метод дискон-
тування грошових потоків для підприємства, для 
акціонерного капіталу, що нами розглядався ви-
ще, та метод дисконтування грошових потоків на 
весь капітал. До другої групи методів відносяться 
методи EVA (Economic Value Added) та MVA 
(Market Value Added), а також модель EBO 
(Edvards-Bell-Ohlson) [2]. 

Зокрема, показник EVA, а саме економічної 
доданої вартості, є індикатором якості управ-
лінських рішень, який дозволяє визначати вар-
тість підприємства, а також оцінювати ефекти-
вність окремих підрозділів, у тому числі такого 
суб’єкта господарювання, як державне акціоне-
рне товариство. Позитивне значення EVA свід-
чить про ефективне використання капіталу, зо-
крема про збільшення вартості підприємства. 
Відповідно, негативне значення характеризує 
неефективне використання капіталу і зниження 
вартості господарюючого суб’єкта. 

За допомогою методу MVA, тобто ринкової 
доданої вартості, здійснюється оцінювання 
ефективності діяльності підприємства, врахо-
вуючи відомості щодо його балансової та рин-
кової вартості. 

Необхідно зазначити, що різниця між EVA 
та MVA полягає, перш за все у тому, що при 
визначенні останньої використовуються ринко-
ві фінансово-економічні показники. 

В той же час при застосуванні моделі EBO, 
або моделі Ольсона, використовуються перева-
ги як дохідного, так і майнового підходів в оці-
нюванні ефективності фінансового управління 
підприємством. 

У нашому випадку, зважаючи на наявність 
акціонерного капіталу, доцільно розраховувати 
обсяг вільних грошових потоків саме для за-
значеного суб’єкта господарювання: 
FCFE = NI – (1 – δ) · (CE – D) – (1 – δ) · ∆NCWC , (3) 

де FCFE (Free Cash-Flow To Equity) – віль-
ний грошовий потік для акціонерного капіталу; 

NI (Net Income) – чистий прибуток; 
CE (Capital Expenditures) – капітальні витра-

ти; 
D (Depreciation) – амортизація; 
∆NCWC (Non-Cash Working Capital) – зміна 

величини не грошової частини оборотного ка-
піталу; 

δ – співвідношення зобов’язань до суми зо-
бов’язань та акціонерного капіталу. 

Відповідно до тих процесів корпоратизації, 
що відбуваються на теперішній час та будуть 
здійснюватися в подальшому, пропонуємо та-
кож розраховувати економічний ефект власне 
від корпоратизації, із врахуванням злиття та 
приєднання активів інших господарських това-
риств [6]: 
Еn = (D(PN)n + D(PA)n + (EE)n ) – (DIn + DTn + I0) , (4) 

де n – розрахунковий період часу, 
Еn – ефект від злиття, 
D(PN)n – розрахунковий додатковий прибу-

ток від розширення масштабів діяльності; 
D(PA)n – розрахунковий додатковий прибу-

ток від зниження ризику за рахунок внутріш-
ньогалузевої диверсифікації діяльності; 

(EE)n – економія текучих виробничих ви-
трат; 

DIn – додаткові інвестиції на оновлення, ре-
конструкцію та розвиток; 

DTn – приріст або економія податкових пла-
тежів; 

I0 – інвестиції в момент злиття. 
Важливим показником ефективності безпо-

середньо економічної діяльності підприємства є 
спроможність організації пристосуватися до 
змін оточуючого середовища шляхом організа-
ції та розвитку її внутрішнього потенціалу. 

Таким чином, використання показників, які 
відображають фінансово-економічну складову 
результатів діяльності корпоративних підпри-
ємств, дозволить корегувати стратегію подаль-
шого розвитку галузі. 
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Висновки 

Зауважимо, що враховуючи значення вище-
вказаних показників можна здійснювати заходи 
в напрямку їх покращення. Так, можливим є 
покращення механізму управління витратами, 
застосування елементів реінжинірингу, продаж 
непрофільних активів, оптимізація системи 
управління структурою капіталу тощо.  

Крім того, зважаючи на акціонування під-
приємств залізничного транспорту, необхідно 
враховувати стратегічну перспективу, тобто 
сприяти забезпеченню зростання ринкової вар-
тості новоутвореного АТ «Укрзалізниця» та 
його акцій. Саме на наукову розробку зазначе-
них дефініцій і мають буди спрямовані, на на-
шу думку, подальші наукові дослідження. 
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М. Н. ЧЕХОВСКАЯ 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА 

Исходя из создания публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользо-
вания, автором предлагается осуществлять анализ дальнейшего развития железнодорожного транспорта, 
основываясь на показателях, отображающих финансово-экономическую составляющую результатов дея-
тельности корпоративных предприятий. 

Ключевые слова: эффективность развития, стоимость предприятия, экономический эффект, железнодо-
рожный транспорт 

M. CHEKHOVSKA 

FINANCE-ECONOMICAL INDEXES OF EFFICIENCY  
OF DEVELOPMENT OF RAILWAY TRANSPORT 

Because of formation of public joint-stock company of railway transport of the common use, by an author it is 
suggested to carry out the analysis of efficiency of subsequent development of railway transport, leaning against 
indexes which represent the finance-economical constituent of results of activity of corporate enterprises. 

Keywords: efficiency of development, cost of enterprise, economic effect, railway transport 
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Е. Ю. ШЕВЧЕНКО (Харківська національна академія міського господарства) 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ 
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОЕКТІВ МУНІЦИПАЛЬНОГО РІВНЯ В СФЕРІ 
ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

У статті запропоновано підходи щодо оцінки ефективності застосування механізмів державно-
приватного партнерства при реалізації проектів муніципального рівня в сфері водопостачання та водовідве-
дення, визначено управлінські дії щодо зростання ефективності застосування представленого механізму. 

Ключові слова: механізм державно-приватного партнерства, муніципальні проекти, підприємства водо-
постачання та водовідведення, інтегральний критерій ефективності 

Системи водопостачання і водовідведення, 
безумовно, відносяться до галузі житлово-
комунального господарства, і є його найважли-
вішими підгалузями, що забезпечують життєді-
яльність населених пунктів України і країни, 
які суттєво впливають на соціальні і економічні 
аспекти розвитку. 

Представленій інфраструктурі властиві ви-
сокий рівень зношеності основних фондів, су-
перечність функцій, висока міра виникнення 
різних загроз. При цьому потрібно відзначити, 
що під зношеністю основних фондів, потрібно 
розуміти не лише фізичний знос, а також і мо-
ральний. 

Очевидна причина високої зношеності ме-
реж – надмірне використання в колишньому 
СРСР металевих труб, не захищених надійною 
гідроізоляцією. Сталеві труби унаслідок корозії 
і карбонатних відкладень швидко виходять з 
використання. Як правило, їх запасу міцності 
не вистачає на 20 років експлуатації. З кожним 
роком протяжність водопровідних і каналіза-
ційних мереж, що підлягають заміні, зростає. 
Наслідок цього – зростаючі втрати води і необ-
хідність багаточисельних дорогих ремонтів. 
Все це важким тягарем лягає на економіку. Се-
редній рівень зносу мереж житлово-
комунального господарства складає близько 
60%. У окремих регіонах знос водопровідних і 
каналізаційних мереж досягає 80%. Про необ-
хідність реформування житлово-комунального 
господарства мова ведеться впродовж тривало-
го періоду.  Спроби реформ зводилися в основ-
ному до  виділення відповідних засобів на ре-
монтні роботи. 

Слід зазначити, що виробнича потужність 
каналізаційних очисних споруд практично 
удвічі менше потужності всіх централізованих 
водопроводів. Це обумовлює ще інтенсивніше 
забруднення джерел водопостачання. Впро-

довж останніх років практично повністю зупи-
нилося введення в експлуатацію і будівництво 
нових потужностей каналізаційних очисних 
споруд, що викликає занепокоєння за подальшу 
долю централізованого водопостачання Украї-
ни. 

У цьому контексті важливого значення на-
буває впровадження механізмів державно-
приватного партнерства при реалізації проектів 
муніципального рівня в сфері водопостачання 
та водовідведення та оцінка ефективність їх 
застосування. 

Оцінка ефективності застосування механіз-
мів державно-приватного партнерства при реа-
лізації проектів муніципального рівня в сфері 
водопостачання та водовідведення здійснюєть-
ся на основі запропонованих етапів: 

1. Формування інформаційно-аналітичного 
забезпечення, що включає показники фінансо-
вого стану підприємств водопостачання та во-
довідведення, інформація про технічний стан та 
використані технології, стан та напрями вико-
ристання нормативно-правового забезпечення 
та ін. Важливість повного й достовірного інфо-
рмаційно-аналітичного забезпечення дозволяє 
провести результативне дослідження щодо фо-
рмування й реалізації проектів державно-
приватного партнерства й розробити й здійсни-
ти управлінські рішення на підприємствах во-
допостачання та водовідведення на муніципа-
льному рівні.  

2. Визначення групи зацікавлених осіб, що 
впливають на формування й реалізацію проек-
тів державно-приватного партнерства на під-
приємствах водопостачання та водовідведення. 
Причому особливу увагу слід приділити на-
прямам та особливостям взаємодії приватного й 
державного партнерів, а також враховувати 
вплив інших зацікавлених осіб. 
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3. Характеристика показників, що визнача-
ють ефективність і результативність взаємодії 
із зацікавленими особами для розвитку держав-
но-приватного партнерства шляхом формуван-
ня й використання організаційно-економічного 
механізму державно-приватного партнерства 
при реалізації проектів інфраструктури муніци-
пального рівня. У цьому контексті слід вказати 
на індекс розвитку зовнішнього інформаційно-
го середовища, який для збільшення результа-
тивності реалізації проектів державно-
приватного партнерства повинен перевищувати 
одиницю, що свідчить про позитивний вплив 
зовнішнього середовища. Для оцінки ефектив-
ності застосування механізмів державно-
приватного партнерства характеризується зага-
льний коефіцієнт рівня взаємодії із зацікавле-
ними особами. Перевищення значення предста-
вленого показника одиниці свідчить про високу 
результативність взаємодії із зацікавленими 
особами у рамках формування й реалізації про-
ектів державно-приватного партнерства.  

4. Визначення узагальнюючого критерію 
розвитку державно-приватного партнерства на 
основі відповідного показника - коефіцієнту 
розвитку державно-приватного партнерства на 
підприємствах водопостачання та водовідве-
дення, зростання якого свідчить про збільшен-
ня результативність від реалізації державно-
приватного партнерства. Більш того, якщо 
представлений показник протягом декількох 
періодів перевищує одиницю, то це свідчить 
про розвиток державно-приватного партнерства 
в рамках відповідного механізму. Коефіцієнт 
розвитку державно-приватного партнерства на 
підприємствах водопостачання та водовідве-
дення є важливим показником, на основі якого 
приймаються рішення щодо впровадження й 
реалізації державно-приватного партнерства на 
підприємствах водопостачання та водовідве-
дення на муніципальному рівні. 

5. Для забезпечення результативності реалі-
зації механізмів державно-приватного партнер-
ства на підприємствах водопостачання та водо-
відведення, розробки управлінських рішень, що 
забезпечать високий рівень ефективності, ви-
значається загальний коефіцієнт управління 
взаємодією зацікавлених осіб із підприємства-
ми водопостачання та водовідведення, який 
повинен перевищувати одиницю, що свідчить 
про розвиток державно-приватного партнерст-
ва, враховуючи особливості взаємодії із заціка-
вленими особами. Крім того, у рамках органі-
заційно-економічний механізм державно-
приватного партнерства при реалізації проектів 

інфраструктури муніципального рівня на під-
приємствах водопостачання та водовідведення 
цей показник відграє важливе значення, оскіль-
ки на його основі приймаються управлінські 
рішення щодо подальшої реалізації цього меха-
нізму або повернення на початкові етапі його 
впровадження, що забезпечує зворотній зв'язок 
й можливості реагування на негативні явища та 
диспропорції. 

6. Характеристика та оцінка ризиків від реа-
лізації проектів державно-приватного партнер-
ства на підприємствах водопостачання та водо-
відведення. Представлена оцінка здійснюється 
на основі запропонованої методики оцінки від-
повідних ризиків із визначенням інтегрального 
критерію оцінки ризиків при реалізації проектів 
державно-приватного партнерства через систе-
му критерії, що його формують:  

рівень технологічних ризиків; 
рівень організаційних ризиків; 
рівень фінансових ризиків; 
рівень ризику функціонування державних 

інституцій; 
рівень ризику функціонування приватного 

партнера; 
рівень ризику функціонування інших заці-

кавлених осіб; 
рівень соціально-орієнтованих ризиків; 
рівень екологічних ризиків. 
Слід вказати, що чим більше значення інте-

грального критерію оцінки ризиків при реаліза-
ції проектів державно-приватного партнерства 
на підприємствах водопостачання та водовідве-
дення на муніципальному рівні, тим більше рі-
вень ризикованості реалізації проектів держав-
но-приватного партнерства. Навпаки, зниження 
представленого інтегрального критерію свід-
чить про скорочення рівня ризиків від реаліза-
ції проектів державно-приватного партнерства і 
впровадження відповідних механізмів. Інтегра-
льний критерій оцінки ризиків при реалізації 
проектів державно-приватного партнерства на 
підприємствах водопостачання та водовідве-
дення на муніципальному рівні є важливим по-
казником при здійсненні оцінки результативно-
сті й ефективності застосування механізмів 
державно-приватного партнерства при реаліза-
ції проектів муніципального рівня в сфері во-
допостачання та водовідведення, оскільки вра-
ховує напрями виникнення можливих ризиків і 
забезпечить реагування на відповідні загрози. 

7. Визначення узагальнюючого показника – 
інтегрального критерію оцінки ефективності 
застосування механізмів державно-приватного 
партнерства при реалізації проектів муніципа-
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льного рівня в сфері водопостачання та водо-
відведення (Ізмдпп). Цей показник визначається 
наступним чином: 

  Ізмдпп = ЗКувзо х (1 - Іор),               (1) 

де ЗКувзо - загальний коефіцієнт управління вза-
ємодією зацікавлених осіб із підприємствами 
водопостачання та водовідведення 

Іор - інтегральний критерій оцінки ризиків 
при реалізації проектів державно-приватного 
партнерства на підприємствах водопостачання 
та водовідведення на муніципальному рівні. 

Значення інтегрального критерію оцінки 
ефективності застосування механізмів держав-
но-приватного партнерства при реалізації прое-
ктів муніципального рівня в сфері водопоста-
чання та водовідведення свідчить про результа-
тивність застосування механізмів державно-
приватного партнерства, оскільки враховує 
вплив зовнішнього середовища, рівень та взає-
модії із зацікавленими особами, напрями та 
особливості формування й реалізації проектів 
державно-приватного партнерства, ризики, які 
виникають у результаті впровадження проектів 
державно-приватного партнерства на підпри-
ємствах водопостачання та водовідведення на 
муніципальному рівні. Про ефективність впро-
вадження механізмів державно-приватного 
партнерства при реалізації проектів муніципа-
льного рівня в сфері водопостачання та водо-
відведення можна стверджувати, коли інтегра-
льний критерій перевищує одиницю. 

Використання інтегрального критерію оцін-
ки ефективності застосування механізмів дер-
жавно-приватного партнерства при реалізації 
проектів муніципального рівня в сфері водопо-
стачання та водовідведення дозволяє створити 
кількісне підґрунтя для прийняття управлінсь-
ких рішень щодо впровадження й реалізації 
проектів державно-приватного партнерства й 
застосування відповідних механізмів. 

Отже, у результаті дослідження встановле-
но, що на підприємстві водопостачання та во-
довідведення у результаті опитування експертів 
визначено загальний коефіцієнт управління 
взаємодією зацікавлених осіб із підприємства-
ми водопостачання та водовідведення. Кількіс-
ні параметри цього показника свідчать про ни-
зький рівень управління взаємодією зацікавле-
них осіб із підприємствами водопостачання та 
водовідведення, які беруть участь при реаліза-
ції проектів державно-приватного партнерства. 
При цьому всі показники, що формують зага-
льний коефіцієнт управління взаємодією заці-
кавлених осіб із підприємствами водопостачан-

ня та водовідведення мають низькі значення. 
Зокрема, значення індексу розвитку зовнішньо-
го інформаційного середовища вказує на його 
негативний вплив на функціонування підпри-
ємств водопостачання та водовідведення при 
реалізації проектів державно-приватного парт-
нерства. Загальний коефіцієнт рівня взаємодії із 
зацікавленими особами свідчить про низький 
рівень взаємовідносин між партнерами по реа-
лізації проектів державно-приватного партнер-
ства, про виникнення відповідних диспропор-
цій та дисбалансів, що виникають між зацікав-
леними особами та ін. Коефіцієнт розвитку 
державно-приватного партнерства на підпри-
ємствах водопостачання та водовідведення вка-
зує на відсутність тенденцій розвитку держав-
но-приватного партнерства на підприємстві 
водопостачання та водовідведення, на відпові-
дні негативні процеси, що відбуваються в цій 
сфері. У цілому, значення загального коефіціє-
нту управління взаємодією зацікавлених осіб із 
підприємствами водопостачання та водовідве-
дення свідчить про низький рівень заінтересо-
ваності зацікавлених осіб при реалізації проек-
тів державно-приватного партнерства, про від-
сутність тенденцій розвитку щодо їх впрова-
дження й використання, про нарощування 
дисбалансів і диспропорцій в сфері реалізації 
проектів державно-приватного партнерства та 
ін. 

Як вже було встановлено, інший компонент 
узагальнюючого показника - інтегральний кри-
терій оцінки ризиків при реалізації проектів 
державно-приватного партнерства на підпри-
ємствах водопостачання та водовідведення на 
муніципальному рівні має значення 0,536, яке 
свідчить про високий рівень ризикованості реа-
лізації проектів державно-приватного партнер-
ства на представлених підприємствах. 

У результаті дослідження встановлено, що 
інтегральний критерій оцінки ефективності за-
стосування механізмів державно-приватного 
партнерства при реалізації проектів муніципа-
льного рівня в сфері водопостачання та водо-
відведення має низьке значення. Це свідчить 
про низьку ефективність застосування механіз-
мів державно-приватного партнерства на пред-
ставлених підприємствах, що потребує здійс-
нення відповідних управлінських дій: 

зміцнення фінансового та технічного стану 
підприємств водопостачання та водовідведен-
ня, що забезпечить зростання їх інвестиційної 
привабливості; 

застосування й розвиток систем інформа-
ційного захисту, які використовуються для фо-
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рмування й реалізації організаційно-
економічного механізму державно-приватного 
партнерства при реалізації проектів інфрастру-
ктури муніципального рівня; 

формування й використання інструментарію 
інформаційного захисту, при розробки органі-
заційно-економічного механізму державно-
приватного партнерства при реалізації проектів 
інфраструктури муніципального рівня; 

створення можливостей своєчасного реагу-
вання на зовнішні негативні тенденції, які 
впливають на функціонування підприємств во-
допостачання та водовідведення на муніципа-
льному рівні; 

гармонізація та підвищення взаємодії між 
державними і приватними партнерами та ін-
шими зацікавленими особами в сфері реалізації 
проектів державно-приватного партнерства; 

підвищення якості наданих послуг з водопо-
стачання та водовідведення; 

розробка пропозицій щодо удосконалення 
нормативно-правового забезпечення реалізації 
проектів державно-приватного партнерства на 
підприємствах водопостачання та водовідве-
дення на муніципальному рівні; 

застосування комбінованої корпоративної  
моделі управління рівнем взаємодії із зацікав-
леними особами й вирішення відповідного 
комплексу проблем; 

зростання загального коефіцієнту управлін-
ня взаємодією зацікавлених осіб із підприємст-
вами водопостачання та водовідведення і пере-
вищення його значення одиниці на основі від-
повідного збільшення результативності взаємо-
дії із зацікавленими особами, гармонізація їх 
інтересів, формування сприятливого інформа-
ційного середовища, активізація реалізації про-
ектів державно-приватного партнерства; 

широке використання різних форм фінансу-
вання проектів державно-приватного партнерс-
тва. Зокрема, застосування муніципальних по-
зик, кошти державних цільових програм, кре-
дити міжнародних фінансових інституцій, гра-
нти та ін.; 

застосування сучасних інструментів реалі-
зації проектів державно-приватного партнерст-
ва: фінансовий лізинг, інфраструктурні обліга-
ції, облігації державно-приватного партнерства, 
об’єднання державного та приватного партне-
рів у виглядів консорціумів, створення та вико-
ристання спільних фондів за участю державно-
го і приватного партнерів, створення кластерів 
державних корпорацій, концесійні програми та 
ін.; 

забезпечення моніторингу реалізації про-
грам державно-приватного партнерства на під-
приємствах водопостачання та водовідведення 
на муніципальному рівні, в тому числі із вико-
ристанням сучасних технологій та систем: білі-
нгові системи, геоінформаційні технології, ко-
рпоративні мережі комунікацій, автоматизовані 
інформаційні системи; 

визначення можливостей застосування гри-
нфілд проектів (greenfield projects), які можуть 
бути реалізовані в рамках організаційно-
економічного механізму державно-приватного 
партнерства при реалізації проектів інфрастру-
ктури муніципального рівня на підприємствах 
водопостачання та водовідведення; 

застосування сучасного досвіду реалізації 
державно-приватного партнерства в інших кра-
їнах; 

розробка й впровадження організаційно-
економічного механізму державно-приватного 
партнерства при реалізації проектів інфрастру-
ктури муніципального рівня на підприємствах 
водопостачання та водовідведення; 

визначення інтегрального критерію оцінки 
ризиків при реалізації проектів державно-
приватного партнерства на підприємствах во-
допостачання та водовідведення на муніципа-
льному рівні через оцінку технологічних, орга-
нізаційних ризиків, ризиків, пов’язаних із фі-
нансовим станом об’єкта, де реалізуються про-
екти державно-приватного партнерства, 
ризиків, які виникають у процесі функціону-
вання державних інституцій, ризиків, які вини-
кають у процесі функціонування приватного 
партнера, ризиків, які виникають у процесі вза-
ємодії з іншими зацікавленими особами, соціа-
льно-орієнтовані та екологічні ризики; 

характеристика інтегрального критерію оці-
нки ефективності застосування механізмів дер-
жавно-приватного партнерства при реалізації 
проектів муніципального рівня в сфері водопо-
стачання та водовідведення, на основі якого 
приймаються відповідні управлінські рішення 
спрямовані на зростання загального коефіцієнт 
управління взаємодією зацікавлених осіб із 
підприємствами водопостачання та водовідве-
дення із урахуванням напрямів та особливостей 
формування й реалізації проектів державно-
приватного партнерства та інтегрального кри-
терію оцінки ризиків при реалізації проектів 
державно-приватного партнерства на підпри-
ємствах водопостачання та водовідведення на 
муніципальному рівні. 

Надійшла до редколегії 30.05.2012. 
Прийнята до друку 19.06.2012. 
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В статье предложены подходы к оценке эффективности применения механизмов государственно-
частного партнерства при реализации проектов муниципального уровня в сфере водоснабжения и водоотве-
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВНУТРІВІДОМЧОГО КОНТРОЛЮ  
У ПЕРІОД РЕФОРМУВАННЯ 

В статті розглянуті теоретичні і методичні питання організації фінансово-контрольної діяльності, 
основні проблеми і причини, які обумовлюють необхідність створення единої системи внутрішнього 
фінансового контролю у Державній адміністрації залізничного транспорту України на етапі реформування. 

Ключові слова: фінансовий контроль, залізнична галузь, реформування, вимоги до контролю 

ВСТУП 

Одним з найважливіших напрямків держав-
ної політики є адаптація системи державного 
фінансового контролю до європейських вимог. 
У зв’язку з чим на сучасному етапі особливого 
актуальним постає питання щодо реформуван-
ня чинної системи фінансового контролю й ро-
зроблення нових концептуальних основ органі-
зації системи відомчого фінансового контролю. 
Сьогодні Державна адміністрація залізничного 
транспорту України (УЗ) перебуває на етапі пе-
ретворень, пов'язаних з реформуванням. 

Нова організаційно-економічна структура 
потребує негайного створення дієвої системи 
внутрішнього фінансового контролю галузі, що 
забезпечить ефективність корпоративного 
управління в новій економічній системі.  

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 

Актуальність питання зумовлена необхідні-
стю вжиття кардинальних заходів для удоско-
налення системи управління залізничним тран-
спортом, розмежування функцій державного та 
господарського управління галуззю, які на сьо-
годні виконуються УЗ. Перетворення, пов'язані 
зі створенням нової організаційно-функціо-
нальної структури галузі, передбачають необ-
хідність вживання заходів з виключення в ході 
реформування помилок і пов'язаних з ними не-
гативних наслідків досвіду внутрішнього конт-
ролю. Необхідність систематизації загальних 
основ корпоративного контролю та створення 
єдиної системи внутрівідомчого фінансового 
контролю постають важливою науково-
практичною задачею. 

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
І ПУБЛІКАЦІЙ 

Теоретичні проблеми фінансового контролю 
вивчались багатьма дослідниками. Незважаючи 
на важливість питання оцінки внутрішнього 
контролю, методологічні. питання організації 
фінансово-контрольної діяльності, основні про-

блеми і причини, які обумовлюють необхід-
ність створення единої системи внутрішнього 
фінансового майже не виписані. 

У [1] розглянуті проблеми внутрішнього ко-
нтролю у корпоративному керуванні та основні 
напрямки використання західного досвіду для 
створення служби внутрішнього аудиту пере-
важно у приватному секторі. 

Детально опрацьовано методику фінансово-
го контролінгу, основні підходи до його авто-
матизації в діяльності підприємств,  процес 
прийняття управлінських рішень у діяльності 
підприємств при застосуванні контролінгу [2].  
Сучасні методи вітчизняного і закордонного 
досвіду в дослідженнях у сфері контролінгу 
викладено у [3].   

Процеси становлення і розвитку економіч-
ного контролю незалежної України й особливо-
сті проведення ревізій та аналізу фінансово-
господарської діяльності, теоретичні та мето-
дологічні аспекти їх проведення з метою вияв-
лення порушень й усунення недоліків у фінан-
сово-господарській діяльності суб'єктів госпо-
дарювання розкрито у [4].  

Контроль за фінансово-господарською дія-
льністю акціонерного товариства [4] повинен 
здійснюватися як шляхом залучення незалежного 
зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), так і 
завдяки внутрішнім механізмам контролю. З цією 
метою авторами розглянуто створення постійно 
діючого структурного підрозділу, який здійснює 
функції поточного контролю за фінансово-
господарською діяльністю суб'єкта господарю-
вання - служби внутрішнього аудиту. До речі, 
суб’єкт господарювання не обмежений у ство-
ренні структурних підрозділів контролю, але в 
будь-якому випад-ку спостережна рада (через 
аудиторський комітет спостережної ради) 
повинна забезпечити функціонування належної 
системи контролю за фінансово-господарською 
діяльністю товариства.  

Наведені роботи та інші подібні джерела 
свідчать про те, що серед дослідників немає 
спільної думки передусім з понять внутрівідо-
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мчого контролю, внутрішнього фінансового 
контролю та їх механізмів. Недостатньо аргу-
ментованим є розподіл контрольних і аудитор-
ських повноважень, що має наслідком дублю-
вання контрольних заходів, надмірне переван-
таження деяких об’єктів ревізіями і перевірка-
ми, при цьому значна частина грошових пото-
ків залишається безконтрольною. Тому потре-
бують доопрацювання теоретичні та методич-
ні аспекти формування цілісної системи внут-
рівідомчого фінансового контролю. 

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ  

Мета роботи – розглянути проблеми розвит-
ку внутрівідомчого фінансового контролю і 
запропонувати шляхи реформування системи 
фінансового контролю та врегулювання відно-
син, пов’язаних з особливостями створення си-
стеми внутрішнього фінансового контролю 
державного акціонерного товариства залізнич-
ного транспорту загального користування (То-
вариства), а також створення умов щодо під-
вищення ефективності його функціонування, 
розробка теоретичних і методичних аспектів 
формування цілісної системи внутрівідомчого 
фінансового контролю. 

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ 

Невід’ємним складником управління держа-
вою є контроль, який дає змогу не лише вияв-
ляти, а й запобігати помилкам у роботі, шукати 
нові резерви та можливості.  

Ефективність фінансового контролю у ви-
рішальній мірі залежить від правильної його 
організації. Фінансовий контроль є продовжен-
ням і завершенням державного управління фі-
нансами та в країнах з розвинутим громадянсь-
ким суспільством і ринковою економікою має 
наступний вигляд: загальнодержавний фінан-
совий контроль; відомчий фінансовий конт-
роль; аудит. Функції державного фінансового 
контролю розподіляються між вищими органа-
ми державної влади одночасно із закладами 
управління фінансовою та кредитно-грошовою 
системою. Конкретні форми розподілу зумов-
люються особливостями політичної системи 
держави.  

Організація державного фінансового  
контролю в Україні 

Система органів державного фінансового 
контролю в Україні перебуває на стадії форму-
вання. Фінансовий контроль в Україні здійсню-
ється органами законодавчої влади, органами 

виконавчої влади, спеціальними органами дер-
жавного фінансового контролю, а також не-
державними спеціалізованими організаціями.  

Верховна Рада України за ст. 85 Конституції 
України здійснює фінансовий контроль в ході 
розгляду проектів та затвердження Державного 
бюджету України і звітів про його виконання, 
на спеціальних парламентських слуханнях Ка-
бінету Міністрів України; в ході експертиз та 
заслуховувань Програм діяльності уряду, обго-
ворення і прийняття спеціального фінансового 
законодавства та у інших формах.  

Парламентський контроль за витрачанням 
державних фінансових ресурсів органами і 
установами виконавчої влади здійснюють та-
кож всі постійні комітети Верховної Ради Укра-
їни, кожен в своїй сфері. Особливими контро-
льними повноваженнями наділена Рахункова 
палата Верховної Ради України.  

Державна контрольно-ревізійна служба 
України, її функції і правові основи діяльності 
опираються на закон України “Про державну 
контрольно-ревізійну службу в Україні”. Голо-
вною її задачею є здійснення державного конт-
ролю над використанням методів і матеріаль-
них цінностей, їх збереженням, утриманням і 
достовірністю бухгалтерського обліку і звітно-
сті в міністерствах, інших центральних органах 
державної виконавчої влади, місцевих органах 
влади і самоврядування; розробка пропозицій 
про усунення виявлених недоліків і порушень і 
заходів з їх подальшого усунення.  

Окремі міністерства і відомства України 
здійснюють позавідомчий державний фінансо-
вий контроль.  

Має місце і відомчий фінансовий контроль. 
Це контроль міністерств інших органів держав-
ного управління за діяльністю підвідомчих під-
приємств, установ, організацій. Його здійснюють 
функціонально самостійні структурні кон-
трольно-ревізійні підрозділи (управління, відділи, 
групи) міністерств і відомств, підпорядковані 
безпосередньо керівникам цих органів.  

Робота контрольно-ревізійних підрозділів 
перебуває під постійним наглядом Міністерства 
фінансів України. Основними завданнями 
відомчого контролю є: контроль за виконанням 
державних завдань, економічним витрачанням 
матеріальних і фінансових ресурсів, зберіганням 
державної власності, правильністю постановки 
бухгалтерського обліку, станом контрольно-
ревізійної роботи, боротьба з безгосподарністю.  

В рамках відомчого контролю здійснюється 
повсякденний, систематичний внутрішньогос-
подарський фінансовий контроль, тобто конт-
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роль, що здійснюється на конкретних підпри-
ємствах, в установах і організаціях їх керівни-
ками та функціональними структурними під-
розділами (бухгалтерією, фінансовим або фі-
нансово-плановим відділом, відділами плану-
вання та нормування заробітної плати і т.д.). 
Контрольні функції в даному випадку - необ-
хідна умова процесу повсякденної фінансово-
господарської діяльності. Організацію внутрі-
шнього контролю, згідно з законом України 
“Про підприємства”, покладено на керівника 
підприємства.  

Аналізуючи динаміку показників діяльності 
контрольно-ревізійних підрозділів за останні 
роки, на жаль, не можна говорити про зміцнен-
ня фінансової дисципліни. Зниження обсягів 
виявлених правопорушень супроводжується 
стабільно високою кількістю. Загальна сума 
правопорушень вимірюється мільйонами гри-
вень. Взагалі результати перевірок засвідчили 
масові факти неефективних витрат державних 
ресурсів, фінансових порушень, зловживань, 
що не дало можливості отримати доходів до 
бюджету. В управлінні державним сектором 
економіки простежуються схеми укладання за-
здалегідь збиткових угод, доведення до банк-
рутства тощо, що призвело до втрат доходів 
підприємств [5]. 

На теперішній час система державного вну-
трішнього фінансового контролю в Україні ли-
ше частково враховує основні принципи систем 
внутрішнього фінансового контролю у країнах 
ЄС. Складовими зазначених систем  є фінансо-
ве управління і контроль, внутрішній аудит та 
їх гармонізація на центральному рівні.  

Системи державного внутрішнього фінансо-
вого контролю країн Західної Європи мають 
різний рівень централізації - від централізова-
ного попереднього контролю до розподілення 
відповідальності за здійснення контролю між 
керівниками органів державного сектору з од-
ночасним залученням підрозділів внутрішнього 
аудиту. Сучасне державне управління у розви-
нутих країнах удосконалюється з метою децен-
тралізації систем контролю, інтегрованих з 
управлінням програмами та діяльністю.  

Недоліки системи державного фінансового ко-
нтролю 

Одним з визначальних важелів управління 
фінансовою системою є фінансовий контроль, 
який в Україні потребує як удосконалення в ці-
лому для нормальної реалізації економічної 
стратегії країни, так і покращення контрольно-
го потенціалу органів виконавчої влади, яким 

належить ключова роль у здійсненні державно-
го фінансового контролю. Основними слабки-
ми сторонами системи контролю є [6]: 

1. Відсутність цілісної нормативно-правової 
бази, що на державному рівні регулювала б фу-
нкціонування системи державного фінансового 
контролю. 

2. Термін «контроль» трактується не як «во-
лодіння ситуацією» та «управління процесом», 
а як ревізії, перевірки, тобто лише як виявляючі 
фіскальні заходи, в результаті чого замість пер-
сональної відповідальності керівника та заціка-
вленості у побудові надійної системи фінансо-
вого управління і контролю у нашій країні спо-
стерігається відсторонення керівників від цієї 
діяльності та перекладання окремих функцій на 
головних бухгалтерів та ревізорів; 

3. Нині державними органами здійснюється 
ряд типових заходів контролю, що не врахову-
ють специфічних ризиків кожного конкретного 
сегменту діяльності; 

4. Спостерігається високий рівень плинності 
кадрів, скорочення чисельності штатних пра-
цівників відомчих контрольно-ревізійних під-
розділів через напруженість роботи та невисоку 
заробітну плату, що унеможливлює формуван-
ня стійкого і досвідченого контрольного потен-
ціалу цих органів; 

5. Незважаючи на збільшення результатив-
ності відомчих перевірок досить низьким за-
лишається рівень відшкодувань виявлених по-
рушень. Основна причина цього – проблеми, 
що виникають у процесі реалізації матеріалів 
контрольних заходів, не застосування заходів 
впливу до порушників фінансової дисципліни 
та неналежний рівень правової роботи в окре-
мих управліннях; 

6. Високий рівень безрезультативних конт-
рольних заходів, що проводяться з власної іні-
ціативи органів контролю, що зазвичай є нас-
лідком упущень, які мали місце під час відбору 
об’єктів проведення ревізій, а також низька 
якість самих контрольних заходів; 

7. Відсутність чіткого розмежування функ-
цій та повноважень контрольних органів, єди-
них методологічних основ та правових механі-
змів здійснення контролю; 

8. Наявність неузгодженості та дублювання 
контрольних заходів, що здійснюються органа-
ми фінансового контролю законодавчої та ви-
конавчої влади різних рівнів [7]. 

Таким чином, допущення порушень треба 
відносити не лише до низької фінансової дис-
ципліни, а й до недоліків організаційної та фу-
нкціональної складових контролю. Здійснення 
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ревізій й перевірок не забезпечує достатнього 
рівня профілактичних заходів щодо запобігання 
правопорушенням. 

Можна стверджувати, що система держав-
ного фінансового контролю в Україні, на жаль, 
не забезпечує на належному рівні фінансово-
бюджетну дисципліну і певною мірою не від-
повідає основним критеріям ЄС, а тому потре-
бує конструктивних змін.  

Європейські вимоги до фінансового контро-
лю передбачають: формування системи внут-
рішнього державного фінансового контролю, 
яка включає фінансове управління та контроль; 
внутрішній аудит; гармонізацію на централь-
ному рівні, створення єдиної системи зовніш-
нього незалежного фінансового контролю як на 
центральному, так і на місцевому рівнях [7]. 

Шляхи поліпшення державного фінансового 
контролю 

З огляду на вищенаведене, зміни в системі 
державного фінансового контролю повинні то-
ркатися наступного: 

1. Адаптація законодавства України до законо-
давства ЄС: розроблення відповідних законопроектів 
та внесення змін і доповнень до чинного законо-
давства; визначення єдиної термінології у сфері дер-
жавного фінансового контролю відповідно до вимог 
ЄС, приведення національних систем бухгалтер-
ського обліку і звітності, аудиту, контролінгу до 
міжнародних стандартів. 

2. Створення оптимальної організаційної та 
функціональної структури, яка б відповідала 
сучасній європейській моделі внутрішнього 
державного фінансового контролю. Побудова 
єдиного централізованого органу, який би ко-
ординував діяльність системи внутрішнього 
фінансового контролю з метою забезпечення її 
чіткої організації та здійснював її методологіч-
не забезпечення. 

3. Створення єдиної інформаційної бази да-
них системи державного фінансового контро-
лю. На сьогодні відсутній єдиний інформацій-
ний центр органів фінансового контролю; склад 
та наповнення інформаційних ресурсів не від-
повідає європейським вимогам до організації 
роботи органів фінансового контролю; відсутня 
система класифікації та кодування інформації 
тощо. На заваді створенню ефективної системи 
електронного обміну інформацією між органа-
ми державного фінансового контролю стало 
використання ними різних, не адаптованих 
один до одного програмних продуктів, та наяв-
ність міжвідомчого бар'єра щодо обміну інфо-
рмацією. 

Стан фінансового контролю в залізничній галузі 
України 

Системний аналіз стану і тенденцій розвит-
ку контрольно-ревізійної роботи в залізничній 
галузі також показує, що у її діяльності існує 
низка проблем. Одна з необхідних умов забез-
печення ефективності діяльності галузі та під-
вищення інвестиційної привабливості – ство-
рення системи внутрішнього контролю, що від-
повідає потребам корпоративного управління.  

Недостатня увага до створення дієвого ме-
ханізму контролю може викликати найсерйоз-
ніші збої в системі управління. Зокрема, в кінці 
XX – початку XXI ст. серйозно загострилися 
проблеми у сфері корпоративного бізнесу. Ма-
сштабні скандали, що потрясли найбільші кор-
порації в різних галузях економіки США і Єв-
ропи, змусили критично поглянути на реальне 
становище справ в корпоративному управлінні, 
а також підірвали довіру до зовнішнього ауди-
ту. Жорсткі вимоги до створення і підтримки 
ефективних систем внутрішнього аудиту і вну-
трішньо корпоративного контролю містяться в 
законодавстві більшості економічно розвине-
них країн. Активна інтеграція в світову еконо-
міку, вихід на міжнародні ринки фінансових 
запозичень вимагають створення адекватної 
системи внутрішнього контролю галузі. 

У час реформування зростає необхідність 
ефективного управління і адекватного внутрі-
шнього контролю. Які б зміни не відбувалися в 
характері роботи зовнішніх контролерів, нині 
завдання служби внутрішнього контролю чітко 
визначені, її розвиток має йти паралельно з 
удосконаленням системи управління діяльніс-
тю суб'єктів господарювання. Мається на увазі 
широкий діапазон цілей і завдань за усіма аспе-
ктами класичного управління та контролю гос-
подарських операцій з ресурсами, кадрами, ви-
робництвом, фінансами, інвестиціями [8]. 

Основними завданнями реформування системи 
фінансового контролю у галузі є оптимізація орга-
нізаційних структур контролю та не допущення ду-
блювання контрольних функцій, зміна пріоритетів - 
від інспектування до внутрішнього контролю; 
визначення з урахуванням європейського досвіду 
методології здійснення внутрішнього контролю і 
внутрішнього аудиту з метою деталізації та уніфі-
кації контрольних процедур; створення належної 
інформаційно-комунікаційної інфраструктури галу-
зі. Створення сучасної системи галузевого вну-
трішнього фінансового контролю потребує узгод-
ження із загальними пріоритетами фінансової і май-
нової політики УЗ, а також з процесом реформ, що 
проводяться.  
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Особливості побудови системи фінансового 
контролю в умовах реформування  

залізничного галузі 

На теперішній час опрацьовано і схвалено 
рішеннями Кабінету Міністрів України дві мо-
делі реформування галузі: 

1. Створення Державної акціонерної компа-
нії (розпорядження КМУ від 27.12.2006 № 51 
«Про схвалення Концепції Державної програми 
реформування залізничного транспорту»);  

2. Створення на I етапі реформування дер-
жавного господарського об’єднання у формі 
державного концерну (постанова КМУ від 
16.12.2009 № 1390 «Про затвердження Держав-
ної цільової програми реформування залізнич-
ного транспорту на 2010-2015 роки»).  

Президент України Віктор Янукович 
15.03.2012 підписав Закон № 4443-VI Про вне-
сення змін до Закону України «Про залізнич-
ний транспорт» [9]. Крім того, 23 лютого 
2012 р. Верховна Рада схвалила в другому по-
вторному і як Закон урядовий законопроект 
Про особливості утворення державного акціо-
нерного товариства залізничного транспорту 
загального користування. [10]. 

Закон визначає правові, економічні та орга-
нізаційні особливості утворення публічного 
акціонерного товариства залізничного транспо-
рту загального користування, 100 відсотків ак-
цій якого належать державі, управління і роз-
порядження його майном та спрямований на 
забезпечення економічної безпеки і захисту ін-
тересів держави.  

Згідно із законом, «Товариство утворюється 
як публічне акціонерне товариство, 100 відсот-
ків акцій якого закріплюються в державній вла-
сності, на базі Державної адміністрації залізни-
чного транспорту України, а також підпри-
ємств, установ та організацій залізничного 
транспорту загального користування, які реор-
ганізовуються шляхом злиття». 

Товариство є правонаступником усіх прав і 
обов'язків Державної адміністрації залізнично-
го транспорту України та підприємств залізни-
чного транспорту" [10]. Таким чином, акціону-
вання і реформа дозволять зробити структуру 
залізничного транспорту більш прозорою, під-
вищити якість корпоративного управління та 
ефективність прийняття рішень. В результаті, 
зміна форми власності дозволить прискорити 
реалізацію власних інвестиційних програм УЗ і 
залучати фінансування на модернізацію інфра-
структури. Компанія також зможе залучати зо-
внішніх інвесторів і створювати спільні підпри-
ємства. Зокрема УЗ зможе залучити фінансу-

вання, яке Європейський Союз спрямовує на 
структурні реформи в Україні. 

Зарубіжний досвід реформування залізнич-
ного транспорту свідчить, що у світі немає єди-
ної концепції управління і розвитку залізниць, 
але найбільш оптимальною і перспективною 
формою суб’єкта господарювання, яка враховує 
специфіку функціонування залізничного транс-
порту, як єдиного виробничо-технологічного 
комплексу, і органічно поєднує централізоване 
управління перевізним процесом та ринкові 
принципи господарювання, є державна акціо-
нерна компанія.  

Етапи перетворень, пов'язаних з реформу-
ванням та створенням нової організаційно-
функціональної структури, передбачають необ-
хідність вжиття заходів з виключення в ході 
реформування помилок і пов'язаних з ними не-
гативних наслідків досвіду внутрішнього ауди-
ту і контролю. Одна з необхідних умов забез-
печення ефективності економічної діяльності, 
фінансової стійкості, підвищення інвестиційної 
привабливості і ринкової вартості Компанії - 
створення галузевої системи внутрішнього фі-
нансового контролю (ВФК УЗ), що відповідає 
потребам корпоративного управління.  

При реформуванні залізничного транспорту 
виникають додаткові ризики, які необхідно мі-
німізувати шляхом посилення ролі внутрішньо-
го контролю та аудиту. 

Приведення у відповідність міжнародним 
вимогам системи ВФК УЗ забезпечить надання 
додаткових гарантій прозорості фінансової дія-
льності УЗ, підвищить її корпоративний рейтинг, 
як наслідок, стане передумовою зростання 
інвестиційної привабливості і ринкової вартості.  

Краща практика корпоративного управління 
крупними міжнародними і російськими компа-
ніями, що мають розгалужену мережу відособ-
лених структурних підрозділів і дочірніх това-
риств, свідчить про те, що має бути створена 
єдина система (ЄС ВФК УЗ) на основі вдоско-
налення діяльності служби внутрішнього ауди-
ту і розвитку системи внутрішнього контролю 

Необхідність формування ЄС ВФК УЗ обу-
мовлена наступними основними причинами: 
- керівництво недостатньо реалізує свою 

роль в системі контролю як одну з головних 
функцій управління (мають місце виправ-
дання неправомірних дій з метою прихова-
ти недбалості і помилки); 

- контрольні функції структурних підрозділів 
не пов'язані в єдиний комплекс, розподіл 
повноважень і відповідальності за здійс-
нення внутрішнього контролю регламенто-
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вані нечітко; 
- оперативний (поточний) контроль, здійс-

нюваний підрозділами в ході фінансово-
господарських операцій, недостатньо ефек-
тивний, відхилення і порушення у фінансо-
во-господарській діяльності виявляються в 
основному при подальшому контролі; 

- обсяг фінансових втрат, що виявляються, не 
знижується, при цьому багато порушень у 
фінансово-господарській діяльності постій-
но повторюються, тобто носять системний 
характер. 
На рівні корпоративного центру побудова 

системи ВФК УЗ повинна здійснюватися по 
функціональних напрямах відповідними під-
розділами апарату управління. У крупних галу-
зевих господарствах, що мають географічно 
відособлені філії і підрозділи, для координації 
роботи по формуванню системи ВФК УЗ фор-
муються центри відповідальності, які реалізу-
ють наступні основні задачі: 
- координація ризик-орієнтовної системи 

ВФК УЗ; 
- розробка рекомендацій з оптимізації доку-

ментообігу і зниженню ризиків; 
- сприяння менеджменту з впровадження 

процедур внутрішнього контролю; 
- моніторинг ефективності процедур внутрі-

шнього контролю і процесу управління ри-
зиками. 
Крім того, існуючим системам контролю 

притаманна невпорядкованість. Найважливі-
шими ознаками невпорядкованості управлінсь-
ких систем є: зростання інформаційного шуму 
та інформаційного надлишку документопото-
ків, процедур і регламентів управління; надміру 
структур і штатних розписів. Йдеться про до-
кументи та інформацію в них, які надходять не 
за призначенням, не мають інформаційної цін-
ності, дублюються тощо, перенавантажуючи 
інформаційну систему. Часто такі потоки інфо-
рмації ніхто не контролює [11]. 

Створення центрів відповідальності на рівні 
регіональних центрів корпоративного управ-
ління дозволить виключити дублювання і пара-
лелізм в роботі, підвищити якість контрольних 
заходів. Центри відповідальності регіональних 
одиниць корпоративного управління в рамках 
своєї діяльності з питань координації побудови 
ризик-орієнтовної системи ВФК УЗ мають вза-
ємодіяти по функціональних напрямах з приче-
тними підрозділами галузевих управлінь. 

В цілому координацію роботи по формуван-
ню системи ВФК УЗ, моніторинг результатів і 
нагляд за впровадженням і застосуванням про-

цедур внутрішнього контролю забезпечує Го-
ловне управління контролю та аудиту УЗ (зага-
льноприйняте скорочення – ЦКРУ УЗ). Воло-
діючи значним досвідом і актуальною 
інформацією про виявлені в ході перевірок різ-
ні види ризиків і заходи з їх усунення або зни-
ження, ЦКРУ УЗ сприяє побудові системи 
управління ризиками за такими напрямками:  
- надання інформації про існуючі і знов виявле-

ні ризики для формування реєстру типових 
ризиків, що повинне сприяти забезпеченню 
єдиного методологічного підходу до виявлен-
ня, оцінки і управління ризиками; 

- систематизація інформації по процедурах 
виявлення і аналізу ризиків з проведенням 
оцінки ефективності антиризикових заходів 
в окремих сферах управління; 

- формування системи моніторингу процесу 
управління ризиками з метою її подальшого 
аналізу і представлення керівництву даних 
про рівень ризиків і ефективності заходів 
щодо їх зниження. 
Контрольні функції делегуються певним ор-

ганізаційним структурам згідно з класифікаці-
єю контрольних підсистем. Для контролю за 
інформаційними модулями на різних рівнях 
управління та за різними нормами (в тому числі 
методиками оцінювання підконтрольних пока-
зників) створено організаційні структури 
(управління). Адміністративна структура при-
значена для контролю керівників, а оперативні 
– безпосередньо виконавців, тобто на операти-
вному рівні адміністративна організаційна 
структура перетворюється в декілька оператив-
них залежно від функцій.  

Виходячи з російського і міжнародного до-
свіду впровадження і моніторингу системи вну-
трішнього аудиту і контролю, в подальшому 
пропонується наступне розмежування компете-
нцій суб'єктів внутрішнього контролю: 
- Рада директорів відповідає за рівень аудиту 

і контролю і затвердження політики внут-
рішнього аудиту; 

- підрозділи контролю відповідають за роз-
робку, затвердження і проведення контро-
льних процедур, щоденний моніторинг їх 
ефективності; 

- служба внутрішнього аудиту і контролю 
оцінює ефективність системи внутрішнього 
контролю і управління ризиками, своєчасно 
інформує Генерального директора УЗ про 
результати аудиту, взаємодіє з комітетом з 
аудиту Ради директорів. 
Налагоджена система внутрішнього контро-

лю захищає від помилок, які можуть виникати в 
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поточній роботі, і, як наслідок, зводить до мі-
німуму можливість прийняття неправильних 
рішень та завдання збитків. Це повністю стосу-
ється як ненавмисних, так і навмисних поми-
лок. До того ж випадкові помилки легко вияви-
ти при налагодженому внутрішньому контролі, 
а навмисні тільки при бездоганно продуманій 
системі постійних перевірок та розмежування 
відповідальності. Деякі спеціалісти стверджу-
ють, що система внутрішнього контролю добре 
працює лише тоді, коли внутрішньогосподар-
ський контроль здійснюється службою внутрі-
шнього аудиту і погано, коли він покладений на 
ревізійну комісію [12]. З цим не можна погоди-
тись, оскільки внутрішній аудит є лише одним з 
елементів системи внутрішнього контролю. 

Розвиток і вдосконалення діяльності функ-
ціонально структурованої системи на умовах 
централізації і зміцнення контрольної вертикалі 
повинен розвиватися по наступних основних 
стратегічних напрямах: 
- аналіз і оцінка систем внутрішнього конт-

ролю, управління ризиками; 
- фінансовий аудит системи бухгалтерського 

внутрішнього контролю; 
- операційний аудит постачання, логістики, 

маркетингу та ін.; 
- аудит на відповідність (комплекс-аудит) – 

перевірка дотримання вимог чинного зако-
нодавства, а також її внутрішніх норматив-
них документів; 

- застосування СААТ-систем (СААТ – міжна-
родні стандартизовані програмні системи 
комп’ютерного аудиту (computer assisted 
audit techniques), які дають змогу ефективно 
автоматизувати процес фінансового аналізу 
та аудиту). 
На жаль, впровадження СААТ-систем у 

державних фінансових та фінансово-
контрольних органах України ще не розпочало-
ся, але вже створено підґрунтя для їх викорис-
тання. У нас уже впроваджена міжнародна сис-
тема бухгалтерського обліку, наразі вивчаються 
та впроваджуються міжнародні стандарти ау-
диту, досягнуто високого рівня оснащення та 
володіння інформаційними технологіями, прак-
тично всі об'єкти аудиту ведуть бухгалтерський 
облік за допомогою програмних бухгалтерсь-
ких систем. Типовість завдань фінансового 
аналізу, аудиту й контролю, які виконуються 
фінансовими та контрольними державними ор-
ганами України, а також спільна мета їх діяль-
ності – забезпечення ефективного управління 
державними коштами - дає підстави для вико-
ристання фахівцями цих органів наведеного до-

свіду роботи з СААТ-системами. Адже для до-
сягнення високого професійного рівня роботи 
фінансових аудиторів та аналітиків у період гло-
балізації економіки вітчизняні інформаційно-
аналітичні програми системи необхідно підси-
лити новим інструментарієм – міжнародними 
стандартизованими СААТ-системами, що відпо-
відатиме світовій сучасній практиці аудиту [5]. 

Впровадження ЄС ВФК є досить складним 
процесом, який складається із наступних етапів: 
- опис існуючої інформаційно-аналітичної 

системи галузі; 
- визначення вимог до необхідної інформації; 
- побудова формалізованої системи управ-

лінської звітності; 
- побудова методики внутрішньовиробничо-

го аналізу; 
- побудова системи фінансового планування 

та ін.; 
- створення ЄС ВФК, покладення функцій з 

координації, планування та проведення ко-
нтрольних заходів; 

- розробка та затвердження Порядку прове-
дення контрольних заходів у системі; 

- розробка спільних міжвідомчих норматив-
них документів щодо проведення щоквар-
тальних взаємних звірок за переданими ма-
теріалами контрольних заходів.  

ВИСНОВКИ 

Реалії сьогодення потребують впровадження 
змін у структурі, формах і методах контрольно-
ревізійної роботи, тобто у всій системі фінан-
сового контролю. Як показала практика роботи 
крупних компаній, найбільш ефективної в да-
ний час є ЄС ВФК, що поєднує в своїй структу-
рі службу внутрішнього аудиту і функціональ-
ну форму внутрішнього контролю структурних 
підрозділів. В цілях створення ЄС ВФК, адек-
ватної функціонально-структурним перетво-
ренням, що відбуваються при реформуванні 
галузі, слід укріпити контрольну вертикаль, а 
також забезпечити координацію дій всіх систем 
і структурних підрозділів в рамках здійснюва-
них ними окремих функцій контролю. 

Таким чином, вирішення поставлених за-
вдань по формуванню і розвитку ЄС ВФК УЗ 
дозволить при дотриманні пріоритетів побудо-
ви контрольної вертикалі забезпечити підви-
щення ефективності корпоративного управлін-
ня; збереження, цільове і ефективне викорис-
тання фінансових і матеріальних ресурсів, по-
кращить ефективність фінансового контролю за 
управлінням державними коштами. Ця робота є 
необхідною умовою для успішної реалізації 
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реформування залізничного транспорту. 
Реалізація процесу реформування системи 

фінансового контролю за визначеними напря-
мами повинна відбуватися поетапно, з чітко 
визначеним планом дій із зазначенням цілей, 
термінів виконання та відповідальних виконавців. 
Реалізація цього плану дозволить створити 
систему контролю вертикально інтегрованої 
структури - державного акціонерного товариства 
залізничного транспорту загального корис-
тування, здатного ефективно функціонувати в 
умовах загострення міжнародної технологічної 
конкуренції, підвищити ефективність функціо-
нування галузі та, як наслідок, призведе до під-
вищення конкурентоспроможності українських 
залізниць на ринку транспортних послуг, збі-
льшення зайнятості населення у всіх регіонах 
України та відрахування податків, зборів 
(обов’язкових платежів) до бюджетів усіх рівнів. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ВНУТРИВЕДОМСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ В ПЕРИОД РЕФОРМИРОВАНИЯ  

В статье рассмотрены теоретические и методические вопросы организации финансово-контрольной 
деятельности, основные проблемы и причины, обуславливающие необходимость создания единой системы 
внутреннего финансового контроля в Государственной администрации железнодорожного транспорта 
Украины на етапе реформирования. 
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ISSUES OF INTERNAL CONTROL DURING THE REFORM PERIOD 

The paper considers theoretical and methodological problems of organization and financial control activities, the 
main problems and reasons causing the need for a unified system of internal financial control in the State 
Administration of Railway Transport of Ukraine at the stage of the reform.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ СЛУЖБИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ І МЕТОДИКА 
ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ 

Окреслена актуальність запровадження внутрішнього аудиту фінансово-господарської діяльності 
суб’єкта підприємництва. Розглянуто основні функції, принципи побудови, методичні прийоми, визначено 
критерії оцінки ефективності внутрішнього аудиту. 

Ключові слова: внутрішній аудит, стандарти, принципи, методичні прийоми 

Вступ 

В нинішній час назріла нагальна необхід-
ність широкого застосування внутрішнього ау-
диту фінансово-господарської діяльності 
суб’єктів підприємництва, особливо великих і 
середніх, зокрема підприємств залізничного 
транспорту. Він повинен розглядатись як не-
від’ємна частина загальної системи внутріш-
ньогосподарського контролю. 

Постановка задачі 

В економічній літературі відзначається по-
зитивний досвід і потреба у застосуванні внут-
рішнього аудиту [4–6]. Як приклад, відмітимо 
А. Кузьминського, який стверджує, що « на-
самперед необхідно орієнтуватися на внутрі-
шній аудит … оскільки саме такий аудит ви-
значає ефективність роботи підприємства і ре-
зультати зовнішнього аудиту» [4, с. 12]. У 
зв’язку з цим актуальність питання організації 
служби внутрішнього аудиту з використанням 
певного досвіду її функціонування на великих і 
середніх підприємствах промисловості є очеви-
дною. 

Результати 

Під внутрішнім аудитом розуміють органі-
зовану на підприємстві, регламентовану внут-
рішніми документами, систему контролю за 
додержанням встановленого порядку здійснен-
ня бухгалтерського обліку і надійністю функці-
онування системи внутрішнього контролю, що 
діє в інтересах його керівництва або власників. 

Законом України «Про аудиторську діяль-
ність» [1] об’єкти внутрішнього аудиту не ви-
значені, але в синтезованому вигляді їх можли-
во визначити через направленість діяльності 
аудиту. Згідно ст. 3 Закону в якості основних 
напрямів діяльності аудиту можливо виділити: 
достовірність звітності, повнота і відповідність 
встановленим нормативним актам бухгалтерсь-

кого обліку; аудиторські послуги в якості кон-
сультацій і експертиз.  

Зазначені напрями представляють лише час-
тину об’єктів, оскільки діяльність внутрішніх 
аудиторів не повинна зводитися лише до пере-
вірки звітності і стану бухгалтерського обліку. 
Внутрішньою аудиторською перевіркою пови-
нні охоплюватися різноманітні економічні і 
технічні напрями, що об’єднують комплекс 
об’єктів. Такими об’єктами можуть виступати 
усі функції управління, робота економічних і 
технічних служб, організація і технологія виро-
бництва, система управління підприємством, 
управлінський і фінансовий облік, бюджету-
вання, фінансове планування, оподаткування, 
стимулювання, моніторинг стану і функціону-
вання системи внутрігосподарського контролю, 
проектно-кошторисна документація на капіта-
льне будівництво і капітальний ремонт основ-
них засобів, виконавча дисципліна тощо.  

Внутрішньому аудиту притаманні наступні 
п’ять функцій: 

1. Планування, в задачі якого входять: ви-
значення мети внутрішнього аудиту; розробка 
плану аудиторських процедур; визначення пра-
вил і прийомів внутрішнього аудиту. 

2. Організація: вибір об’єкта аудиту; пре-
дмет аудиту; виконавець аудиторських проце-
дур; створення інформаційно-нормативної, ма-
теріально-технічної бази. 

3. Операційна функція: визначення бізнес-
плану підприємства; оцінка системи обліку та 
звітності; перевірка дотримання принципів бу-
хгалтерського обліку та чинного законодавства. 

4. Контроль: реалізація аудиторських про-
цедур; визначення норм (стандартів) внутріш-
нього аудиту; зіставлення результатів внутріш-
нього аудиту з нормами (стандартами). 

5. Реалізація матеріалів внутрішнього ау-
диту: складання звіту та висновку за результа-
тами перевірки; розробка заходів з усунення 
виявлених недоліків; прогноз фінансової стра-
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тегії і розвитку підприємства; участь у реаліза-
ції матеріалів внутрішнього аудиту. 

Робота служби внутрішнього аудиту на під-
приємстві організується у відповідності з кале-
ндарними планами робіт, які затверджує керів-
ник підприємства. 

Для ефективної діяльності внутрішні ауди-
тори підприємства повинні мати відповідну 
нормативну базу: аудиторські стандарти, норми 
і рекомендації. Стандарти повинні визначати 
загальний підхід до проведення аудиту, масш-
таб аудиторської перевірки, види звітів аудито-
рів, питання методології, а також базові прин-
ципи, яких повинні дотримуватися представни-
ки цієї професії незалежно від умов, у яких 
здійснюється аудит. 

В Україні внутрішній аудит, на даний пері-
од, не набув достатнього поширення, оскільки 
відсутня у належному обсязі необхідна інфор-
мація щодо його організації, ролі, функцій, 
прийомів і способів проведення.  

На законодавчому рівні діяльність внутріш-
нього аудиту чітко не регламентована за винят-
ком окремих законодавчих актів, а саме: Поло-
ження про організацію внутрішнього аудиту в 
комерційних банках України, затверджене по-
становою Правління Національного банку 
України від 20.03.1998 р. № 114 та Методичних 
рекомендацій щодо проведення внутрішнього 
аудиту фінансових установ, затверджені розпо-
рядженням Державної комісії з регулювання 
ринків фінансових послуг України від 
27.09.2005 р. № 4660. Функції та визначення, 
що містяться у зазначених документах, інколи 
суперечливі, оскільки розглядають внутрішній 
аудит з точки зору та потреб у ньому відповід-
ного органу, що видав документ. 

Слід звернути також увагу на наказ Мініс-
терства фінансів України від 04.10.2011 р. № 
1247 «Про затвердження стандартів внутріш-
нього аудиту», який введено в дію з першого 
січня 2012 р. Стандарти розроблені з метою 
визначення єдиних підходів до організації та 
проведення внутрішнього аудиту, підготовки 
аудиторських звітів, висновків та рекомендацій. 

Дані стандарти можуть застосовуватися 
структурними підрозділами внутрішнього ау-
диту, утвореними на підприємстві. Їх слід поді-
лити на наступні групи: 

1. Загальні стандарти внутрішнього аудиту. 
2. Стандарти діяльності внутрішнього ауди-

ту. 
3. Стандарти звітування, моніторингу, фор-

мування та зберігання справ. 

Для організації внутрішнього аудиту під-
приємства, залежно від своєї специфіки, пови-
нні розробляти власні стандарти. При цьому 
більшість стандартів зовнішнього аудиту мож-
на використовувати для внутрішнього аудиту. 
Слід звернути увагу на міжнародний стандарт 
аудиту 610 « Розгляд роботи внутрішнього ау-
дитора», який містить визначення внутрішньо-
го аудиту та опис використання його результа-
тів зовнішнім аудитором. 

У системі національних нормативів аудиту, 
затверджених рішенням Аудиторської палати 
України № 73 не зроблено чіткого визначення 
внутрішнього аудиту. У нормативів № 12 «Оці-
нка системи внутрішнього контролю підприєм-
ства та ризику, пов’язаного з ефективністю її 
функціонування» наводиться визначення сис-
теми внутрішнього контролю, як усіх внутрі-
шніх правил та процедур контролю, запрова-
джених керівництвом підприємства для досяг-
нення поставленої мети – забезпечення (в ме-
жах можливого) стабільного і ефективного 
функціонування підприємства, дотримання 
внутрішньої господарської політики, збережен-
ня та раціонального використання активів під-
приємства, запобігання та викриття фальсифі-
кацій, помилок, забезпечення точності і повно-
ти бухгалтерських записів, своєчасної підгото-
вки надійної фінансової інформації [3, с. 52]. 

У нормативі № 24 «Врахування роботи спе-
ціалістів внутрішнього аудиту» під терміном 
«внутрішній аудит» розуміється діяльність вну-
трішньої аудиторської служби (або служби 
внутрішніх ревізорів) підприємства, яку неза-
лежно від назви, можна розглядати як окремий 
вид аудиторських послуг, що надаються неза-
лежним аудитором підприємству [3, с. 74]. 

Характерна відмінність стандартів внутріш-
нього аудиту від зовнішнього полягає в тому, 
що вони повинні сприяти забезпеченню ефек-
тивності управління підприємством. Тому ці 
стандарти повинні містити обґрунтування рі-
шень, які приймає керівництво підприємства 
щодо усунення (попередження) виявлених по-
рушень у постановці обліку, звітності, докуме-
нтообігу, облікової політики, ведення госпо-
дарської діяльності. При цьому кожне рішення 
повинно включати конкретні пропозиції струк-
турним підрозділам підприємства і посадовим 
особам. 

У пропозиціях повинен бути визначений 
зміст рішення, порядок його ухвалення і вико-
нання, а також усі необхідні для цього органі-
заційні й економічні умови. До таких умов на-
лежать: введення нової (реорганізація діючої) 
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структури підприємства; зміна схеми підлегло-
сті посадових осіб, впровадження нових або 
удосконалення посадових положень, нормати-
вів витрат і використання ресурсів.  

Внутрішньому аудиту повинні бути прита-
манні: 

− незалежність – поняття, яке безпосеред-
ньо пов’язане з організаційним аспектом та ви-
значається ступенем підпорядкованості служби 
внутрішнього аудиту на підприємстві; 

− об’єктивність – неупередженість внут-
рішнього аудитора щодо надання оцінок та ви-
сновків; 

− удосконалення діяльності підприємства 
– виявлення та оцінка ризиків діяльності під-
приємства, надання рекомендацій з підвищення 
ефективності системи управління і їх обґрунто-
ваність; 

− надання гарантій і консультацій у сфері 
управління ризиками, системі внутрішнього 
контролю та корпоративному управлінні. 

Розглядаючи питання організації служби 
внутрішнього аудиту, слід особливо звернути 

увагу на те, що ця служба повинна бути укомп-
лектована компетентними, кваліфікованими 
спеціалістами, які зможуть виконувати покла-
дені на них функціональні обов’язки.  

Побудову служби внутрішнього аудиту до-
цільно здійснювати з урахуванням певних ос-
новних принципів (табл. 1) 

Методичні прийоми внутрішнього аудиту 
можна визначити як сукупність способів ви-
вчення законності, доцільності й ефективності 
господарських операцій для оцінки діяльності 
підприємства як загалом так і по окремим на-
прямам. Вони різноманітні і їх застосування 
визначається професійним рівнем і практичним 
досвідом аудитора. Методичні прийоми аудиту 
необхідно розглядати стосовно конкретного 
об’єкта і ділянки обліково-аналітичної та конт-
рольно-аудиторської діяльності. Аналіз мето-
дичних прийомів внутрішнього аудиту дає змо-
гу розподілити їх на три групи: загальнонауко-
ві, документальні і фактичні (рис.1). 

Таблиця 1 

Принципи побудови служби внутрішнього аудиту 

Основні принципи Ознаки 
Спрямованість на реалізацію 
стратегії підприємства 

Завдання внутрішнього аудиту повинні відповідати основним пріо-
ритетам розвитку підприємства. Виділення найважливіших з них. 

Багатофункціональність Контроль має здійснюватися не тільки в цілому по підприємству, але 
й у розрізі структурних підрозділів, центрів відповідальності, тощо. 

Орієнтація на кількісні стан-
дарти 

Контрольовані якісні аспекти діяльності виражаються кількісними 
показниками. 

Відповідність методів особ-
ливостям внутрішніх методик 

Направленість на системи і методи планування, специфіку обліку та 
аналізу, прийняті підприємством. 

Своєчасність Запобігання кризовому становищу, ліквідація поточних відхилень до 
того моменту, коли вони переростають у суттєві. 

Гнучкість 
Можливість пристосування до нових форм і видів господарської дія-
льності, нових технологій і методів здійснення окремих операцій. 

Простота побудови 
Форма і методи внутрішнього аудиту мають бути достатньо прости-
ми для економії витрат та зменшення зусиль на його проведення. 

Економічність 
Витрати на внутрішній аудит не повинні перевищувати розміру того 
ефекту, який досягається в процесі його здійснення. 

Початковими методичними прийомами ау-
диту є загальнонаукові прийоми – аналіз, син-
тез, індукція, дедукція, спостереження, порів-
няння, які використовуються за усіма 
об’єктами і розділами внутрішнього аудиту. 

Під час вибору прийому аудиту важливе 
значення має підхід до перевірки фактів госпо-
дарської діяльності – від дослідження впливу 
окремих факторів на результативний показник 
діяльності підприємства (індукція) і навпаки 

від результативного показника до визначення 
величини впливу окремого фактора (дедукція). 
Застосування індукції чи дедукції визначається 
обсягом перевірки. При суцільній перевірці 
операцій виробничої і фінансово-господарської 
діяльності застосовується прийом індукції, при 
вибірковій – прийом дедукції, що значно змен-
шує час і підвищує ефективність контрольно-
аудиторської діяльності. 
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Рис. 1. Класифікація методичних прийомів внутрішнього аудиту 

Прийоми фактичного і документального 
аудиту тісно взаємопов’язані і взаємообумов-
лені. Це передусім проявляється у тому, що при 
використанні будь-якого прийому фактичного 
аудиту перевірка має закінчуватися тоді, коли її 
доповнено необхідною інформацією з відповід-
ної документації. Те саме відбувається і в разі 
використання прийомів документального ауди-
ту, коли необхідні додаткові дані про фактичну 
наявність товарно-матеріальних цінностей, збе-
реження майна, фінансові ресурси тощо. 

Результати проведення внутрішнього ауди-
ту, як комплексного так і по окремих ділянках 
роботи, слід оформлювати відповідними доку-
ментами. За результатами  внутрішнього ауди-
ту по окремих об’єктах  дослідження це може 
бути доповідна записка на ім’я керівника або 
власника підприємства. За результатами ком-
плексного внутрішнього аудиту, який прово-

диться не менше від одного разу на рік, таким 
документом може бути аудиторський звіт, в 
якому систематизуються виявлені недоліки і 
пропозиції щодо їх усунення. 
Робота може вважатися завершеною, коли 

проблеми, поставлені у звіті внутрішніх ауди-
торів, розглянуто керівництвом підприємства 
(радою директорів) і видано офіційне розпоря-
дження про прийняття (неприйняття) рекомен-
дацій аудиторів. Звітні документи з аудиторсь-
ких перевірок, проект рішення (наказ), додатки 
до них і перелік ужитих заходів подаються на 
розгляд посадовій особі, яка призначила ауди-
торську перевірку. 

У підсумковій частині проекту наказу мате-
ріали викладаються в такій послідовності: 

- перераховуються показники фінансово-
господарської діяльності та проведені заходи 
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щодо покращення роботи структурного підроз-
ділу, що перевірявся; 

- зазначаються недоліки в роботі перевіре-
ного підрозділу внаслідок ігнорування певних 
заходів; 

- перераховуються найсуттєвіші факти по-
рушень, що виявлені в процесі перевірки; 

- зазначаються законодавчі акти, які пору-
шені.  
У розпорядчий частині проекту наказу: 

- оцінюється діяльність підрозділу та його 
керівника; 

- вносяться пропозиції спрямовані на усу-
нення виявлених недоліків і покращення діяль-
ності підрозділу, що підлягає аудиту; 

- пропонуються строки усунення виявлених 
недоліків і порушень і вказуються посадові 
особи, відповідальні за їх усунення. 

Перевірка вважається закінченою, коли ви-
явлені порушення усунені, а фінансово-
господарська діяльність підрозділу, що переві-
ряється, забезпечує повний господарський роз-
рахунок і раціональне використання матеріаль-
них, трудових і фінансових ресурсів. 

Виявлені в ході перевірки недоліки, які не 
потребують суттєвих змін у діяльності підроз-
ділу і які належать до компетенції керівника 
підрозділу, необхідно усунути під час перевір-
ки. Про їх усунення в процесі перевірки ро-
биться відповідний запис у звіті. 

Для обліку та контролю за виконанням рі-
шень щодо аудиторських перевірок аудиторсь-
ка служба повинна вести книгу обліку аудитор-
ських перевірок і вжитих щодо них заходів.  

Організувавши на підприємстві підрозділ 
внутрішнього аудиту власник або менеджер 
має впевнитися, що діяльність цієї служби є 
ефективною та фінансово виправданою. Для 
цього визначається ряд критеріїв, на яких по-
винна будуватися оцінка служби внутрішнього 
аудиту, а саме: положення про службу внутрі-
шнього аудиту, місце у загальній структурі 
підприємства; персонал внутрішнього аудиту; 
проекти внутрішнього аудиту; методологія та 
технології; витрати на внутрішній аудит; виго-
ди від роботи внутрішнього аудитора.  

Успіх аудиторської перевірки оцінюється 
наявністю рекомендацій щодо вирішення наяв-
них і майбутніх проблем, а показником її якості 
є повнота аудиту, оптимальність витрат на її 
проведення та ефективність. Економічна ефек-
тивність досягається за рахунок попередження 
порушень у господарсько-фінансовій діяльнос-
ті підприємства, своєчасного внесення необхід-
них змін у господарську діяльність, податкові 

розрахунки, застосування податкових пільг, 
оптимальної облікової політики, значного ско-
рочення штрафних санкцій тощо. 

Найсуттєвішою проблемою при побудові 
служби внутрішнього аудиту є досягнення на-
лежного рівня незалежності внутрішніх ауди-
торів. Оскільки внутрішні аудитори являються 
працівниками підприємства і певною мірою 
залежні від її керівництва, тому структура під-
порядкування на підприємстві має передбачати 
мінімізацію або унеможливлення здійснення 
безпосереднього тиску на внутрішніх аудиторів 
з боку менеджменту. 

В ідеалі керівник служби внутрішнього ау-
диту має перебувати в підпорядкуванні керів-
ника підприємства. Зарубіжний досвід свідчить 
«чим вищий рівень керівництва перед яким має 
звітувати внутрішня аудиторська група, тим 
ефективнішою є її діяльність» [5, с. 89] 

Однією з найбільших проблем в роботі вну-
трішнього аудиту є дефіцит високопрофесійних 
кадрів у сфері аудиту. Мається на увазі не тіль-
ки наявність відповідних знань, а й відповідні 
особисті якості та навики спілкування з людь-
ми, якими повинні володіти працівники служби 
внутрішнього аудиту, а саме:  

− уміння працювати з вищим керівницт-
вом, не втрачаючи своєї професійної незалеж-
ності; 

− здатність комплексно розглядати  виро-
бничу ситуацію; 

− спрямованість на вирішення виробни-
чих проблем; 

− уміння вести діалог та відстоювати 
свою думку. 

Висновки 

1. Функціонування служби внутрішнього 
аудиту на підприємстві, за умови додержання 
наведених вище вимог щодо її організації і ме-
тодики, є надійною гарантією запобігання не-
обґрунтованих і незаконних дій працівників 
підприємства, зниження ризику ухвалення не-
правильних і неефективних управлінських рі-
шень. 

2. Внутрішній аудит не є панацеєю для 
вирішення усіх проблем суб’єкту підприємни-
цької діяльності, проте відсутність служби вну-
трішнього аудиту, зазвичай, може призвести до 
прорахунків і втрат у виробництві, захисті біз-
несу, договірній роботі, системі закупок і про-
дажу, інвестиційній діяльності, фінансах та ро-
боті персоналу в цілому.  
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А. В. ШУЛЬГА, Е. А. ТОПОРКОВА 

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И МЕТОДИКА 
ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ 

Определена актуальность проведения внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности субъ-
екта предпринимательства. Рассмотрены основные функции, принципы построения, методические приемы, 
определено критерии оценки эффективности внутреннего аудита. 

Ключевые слова: внутренний аудит, стандарты, принципы, методические приемы 
 

A. V. SHULGA, O. A. TOPORKOVA 

ORGANIZATION OF SERVICE OF INTERNAL AUDIT AND METHOD 
OF HIS CONDUCTING 

Actuality of leadthrough of internal audit of financially-economic activity of business entity is certain. Basic 
functions, principles of construction, methodical receptions, are considered, the criteria of estimation of efficiency of 
internal audit are certain. 

Keywords: internal audit, standards, principles, methodical receptions 
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