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Постановка проблеми у загальному вигляді. 

Вантажонапруженість головної колії напряму залежить від експлуатаційного 

вантажообігу, який реалізується на ділянці протягом року. У роботах [1-2] 

наводяться результати аналізу змінення обсягу експлуатаційного вантажообігу по 

мережі залізниць у певні періоди, починаючи з 1997 року. 

Силова дія рухомого складу обумовлює зміну технічного стану конструкції 

залізничної колії в процесі експлуатації. При напрацюванні тоннажу 

спостерігається стійка тенденція погіршення стану верхньої будови колії (ВБК) 

через накопичення в ній залишкових деформацій (розладів, несправностей) та знос 



(«старіння») елементів конструкції. Все це призводить до зниження рівня 

експлуатаційної надійності ВБК і порушення умов безпеки руху поїздів. 

Існуюча система поточного утримання колії (ПУК) спрямована на протидію 

процесу «старіння» конструкції ВБК. У рамках ПУК виконується відповідний 

комплекс ремонтно-колійних робіт, річний обсяг яких залежить, зокрема, від 

вантажонапруженості колії (на певній ділянці залізниці) [3] й технічного стану 

конструкції ВБК. 

Питанню щодо оцінки технічного стану залізничної колії в процесі її 

експлуатації присвячено чимало наукових праць, в тому числі й роботи [4-6]. 

На 75% протяжності головних колій залізниць в основному експлуатується 

безстикова колія: рейкові пліті зварені з рейок типу Р65; залізобетонні шпали; 

проміжне скріплення типу КБ; щебеневий баласт. Тому у даному дослідженні ця 

конструкція ВБК розглядається як базова. 

Практичний досвід експлуатації (враховуються середні по мережі залізниць 

умови) безстикової колії дозволив встановити розподіл (% витрат праці на 1 км 

колії протягом року) робіт при ПУК (див. таблицю 1). 

Таблиця 1 
Найменування робіт Питома частина у комплексі робіт, % 

Виправлення колії у профілі 50 

Рихтування колії 8 

Регулювання ширини колії 6 

Заміна непридатних шпал 0,5 

Заміна дефектних рейок та скріплень 1,5 

Очищення рейок та скріплень від бруду 2 

Підтягування болтів проміжного скріплення 18 

Інші роботи (опоряджування баластової 

призми; ліквідація виплесків; розрядка 

температурних напружень у рейкових плітях 

тощо). 
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У роботі [3] наведені математичні моделі для визначення річних обсягів 

основних робіт с поточного утримання 1 км колії. Ці моделі пов’язують 



характеристики ВБК та експлуатаційні умови її експлуатації (вантажонапруженість 

ділянки – Г, млн.ткм брутто/км за рік; осьове навантаження рухомого складу – Рос 

кН/вісь; встановлена швидкість руху – Vвст км/година). 

У якості недоліку означених моделей слід відмітити той факт, що вони (моделі) 

не враховують процес «старіння» конструкції ВБК. Ця обставина призводить до 

заниження (при річному плануванні) розрахункових обсягів робіт з поточного 

утримання колії на певній ділянці й, як наслідок, невідповідність планових 

показників (фінансових, матеріальних, часових) фактичним потребам. 

Тому корегування існуючих теоретичних моделей визначення необхідних 

обсягів робіт з ПУК (з урахуванням процесу «старіння» конструкції ВБК) має певне 

практичне значення та актуальність для колійного господарства залізниць. 

Мета статті полягає у встановленні математичних моделей для визначення 

обсягів основних робіт при поточному утриманні конструкції безстикової колії з 

урахуванням її «старіння». 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Процес «старіння» конструкції ВБК є об’єктивним та незворотним й 

безпосередньо впливає на обсяги робіт, які пов’язані з утриманням залізничної колії 

у справному технічному стані. 

У даному досліджені використовуються матеріали роботи [7], де наведені певні 

значення коефіцієнта «старіння» конструкції ВБК (kзн ВБК) залежно від ступеневого 

напрацювання тоннажу (Т, млн. т брутто). 

Відповідна обробка матеріалів роботи [7] дозволила встановити функціональну 

залежність f(Т), яка має (у першому наближенні) прямолінійний характер: 

kзн ВБК = 1 + 0,312 • 10-3 • Т.      (1) 

Область застосування формули (1) - Т< Тнорм, де Тнорм – нормативний тоннаж до 

заміни конструкції ВБК на нову, млн. т брутто. 

У разі, коли Т > Тнорм, параметр  kзн ВБК = 1,35 [7]. 

У таблиці 2 наведено математичні моделі для встановлення річних обсягів 

основних робіт при поточному утриманні 1 км безстикової колії (розглядається 

базовий варіант ВБК) з урахуванням її «старіння». 

 



Таблиця 2 
Вид ремонтно-
колійної роботи 

Одиниця 
вимірюван

ня 

Математична модель та умовні позначення 

Виправлення 
колії у профілі 
(стабілізований 
баластовий шар) Кількість 

виправлень 

Nпроф=[0,148·10-4·β·Г0,75·Рос 
·(1+120/R)·Vвст

0,5+0,12]·kзнВБК,   (2) 
де β – коефіцієнт, який враховує місце виконання 
робіт (у зоні зрівнювального прольоту β=1,0; у зоні 
умовно нерухомої частини рейкової пліті β=0,4);  
R – радіус кривої на ділянці робіт, м; 
0,12 – кількість виправок колії у профілі, які не 
залежать від параметру Г. 

Виправлення 
колії у плані 
(рихтування 

колії) 

Кількість 
рихтувань 

Nрихт=[(0,51ГVвст
0,5+315)/fдоп]·Pос·(1+120/R)·]·kзнВБК,              

(3) 
де fдоп – допустима стріла вигину рейкової пліті у 
горизонтальній площині, мм. 

Регулювання 
ширини 
рейкової колії 

Кількість 
регулювань 

Nрег=[(1,32ГVвст
0,5+28)/lсерідоп]·Pос·(1+240/R)·]·kзнВБК,             

(4) 
де lсер – середня довжина хвилі кривої змінення 
ширини рейкової колії (для зони болтових стиків lсер 
= 3м; для позастикової зони lсер = 8м); 
ідоп – допустимий відвід змінення ширини рейкової 
колії. 

Періодичне 
підтягування 
гайок 
скріплення типу 
КБ 

Кількість 
підкріплень 

Nсер={[ΔМскр·Г / (Мmax-Мmin)]}(1+120/R)·kзнВБК                       

(5) 

де ΔМ – інтенсивність ослаблення болтових 
з’єднань, Н·м / млн.т  брутто;  
Мmax, Мmin – допустимі (відповідно найбільший та 
найменший) моменти затягування гайок болтів 
(клемних, закладних) скріплення, Н.·м. 
Для середньої (умовно температурно-нерухомої) 
частини рейкової пліті (при середнє зваженій 
швидкості руху поїздів Vсер =51-60 км/година) 
  Nскр = 0,043 ГkзнВБК.                                                                   
(6) 
Для зони зрівнювальних прольотів та кінцевої 
(температурно рухомої) частини рейкової пліті (при 
Vсер = 51-60 км/година) 
  Nскр = 0,068 ГkзнВБК.                                                                   
(7) 
Примітка: формули (6-7) є результатом відповідної 
обробки певних даних, які наведені в [3]. 

 

Висновки з даного дослідження: запропановано математичні моделі 

визначення обсягів основних робіт при поточному утриманні безстикової колії з 

урахуванням процесу її «старіння». 
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