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Анотація. У статті показано зв'язок питань, які стосуються змінювання рівня 
надійності конструкції рейко-шпальної решітки при напрацюванні тоннажу, з практичними 
задачами колійного господарства, розглянуто загальні положення щодо оцінки надійності 
«старіючих» технічних систем в процесі експлуатації, виконані розрахунки з встановлення 
ймовірності безвідмовної роботи найбільш поширеної конструкції рейко-шпальної решітки 
при різному рівні напрацьованого тоннажу. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 

Пункт 3.1 «Правил технічної експлуатації залізниць України» вимагає: «усі 

елементи залізничної колії... за... станом мають забезпечувати безпечний і 

плавний рух поїздів із швидкостями, встановленими на даній ділянці», тобто 

технічний стан конструкції колії на протязі всього її «життєвого» циклу 

повинен відповідати експлуатаційним умовам певної ділянки залізниці. 

При напрацюванні тоннажу спостерігається стійка тенденція погіршення 

технічного стану конструкції колії через накопичення в ній залишкових 

деформацій (несправностей, дефектів), що призводить до зниження рівня 

експлуатаційної надійності конструкції колії та порушення умов безпеки руху 

поїздів. 

Означеному процесу протидіє система технічного обслуговування 

залізничної колії, кінцева мета якої полягає у підтриманні працездатного стану 

конструкції колії протягом її «життєвого» циклу. 



Таким чином, питання змінювання рівня надійності конструкції верхньої 

будові колії, в тому числі й рейко-шпальної решітки, під впливом поїзного 

навантаження стосується практичних задач колійного господарства. 

Мета статті полягає у визначенні надійності конструкції рейко-шпальної 

решітки безстикової колії при напрацюванні тоннажу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Основною конструкцією верхньої будови на залізницях є безстикова 

колія на залізобетонних шпалах, яка експлуатується майже на 75% 

протяжності головної колії. 

Для розгляду при дослідженні приймається наступна конструкція рейко-

шпальної решітки (РШР): 1 км безстикової колії з рейковими плітями 

довжиною до 800 м (пліті зварені з рейок типу Р65 виробництва МК 

«Азовсталь») на залізобетонних шпалах (з найбільш поширеною епюрою 1840 

шп/км) та з проміжним скріпленням типу КБ. 

Конструкція РШР відноситься до категорії «старіючих» об’єктів 

(технічних систем), які характеризуються тим, що інтенсивність відмов λ у 

процесі їх експлуатації збільшується, тобто λ=λ(t) - зростаюча функція свого 

аргументу. 

Існуючі методики інженерних розрахунків з питань надійності технічних 

систем, як правило, розглядають стаціонарний процес появи відмов у їх 

роботі, тобто передбачають передумову λ=const. Застосування розрахункових 

формул, які справедливі лише при умові стаціонарності, для оцінки ризику 

появи відмови «старіючих» об’єктів з математичної точки зору є не зовсім 

некоректним. 

Неврахування процесу «старіння» технічної системи може привести до 

завищеної оцінки її надійнісних характеристик і, як наслідок, до виникнення 

небажаних ситуацій у період експлуатації. 

Рейко-шпальна решітка монтується з низки неоднорідних (по матеріалу 

виготовлення) елементів, що мають різні фізико-механічні властивості. Усі 

елементи РШР відносяться до «старіючих» в процесі експлуатації. Вихід їх у 



дефектні γі (для і-го елементу РШР) при напрацюванні тоннажу Т, млн. т 

брутто, відповідає, згідно [1], математичній моделі такого виду: 

γі=а·Тn ,       (1) 

де n - показник, який залежить від елемента конструкції (для рейок n=3; для 

металевих підкладок скріплення типу КБ та залізобетонних шпал n=2; для 

підрейкових та нашпальних прокладок n=1); 

а - параметр, який визначає місце знаходження елемента на безстиковій 

колії (зона зрівнювальних прольотів, зона середньої частини рейкової пліті). 

Одним з можливих способів врахування ефекту «старіння» (у рамках 

існуючих методик оцінки показників надійності для стаціонарних випадків) 

є заміна функції надійності об’єкта, що знаходиться під дією 

нестаціонарного потоку відмов, на деяку функцію Рфікт(t), яка відповідає 

фіктивному стаціонарному процесу з еквівалентною інтенсивністю відмов 

λфікт=const. При цьому чисельне значення λфікт обирається з додаткових 

умов. 

Як правило, оцінка надійності об’єкта у реальних умовах визначається 

для певного інтервалу Тпрог - часу прогнозу по відношенню до поточного 

моменту. Тому передбачається знаходити λфікт з вимоги, що при t=Tпрог 

ймовірності відмов «старіючого» та стаціонарного (фіктивного) об’єктів 

будуть однакові. 

При цьому має місце таке співвідношення: 

λфікт=(1/Тпрог) 0∫Тпрог  λ(t)dt.     (2) 

Розглянемо наведену методику для деяких окремих випадків. 

Варіант 1: інтенсивність відмов «старіючого» об’єкту описується 

виразом: 

λ(t)=λ0+kстарt,        (3) 

де    λ0  - інтенсивність відмов на поточний момент часу; 

kстар – коефіцієнт врахування «старіння» об’єкту. 



Тобто інтенсивність відмов реального об’єкту зростає за лінійним 

законом (у конструкції РШР це характерно для відмов підрейкових та 

нашпальних прокладок). 

Тоді за формулою (2) знаходиться: 

λфікт=λ0+0,5kстарTпрог.      (4) 

Варіант 2: інтенсивність відмов «старіючого» об’єкту зростає по 

квадратичній параболі (це характерно для виходу у дефекті металевих 

підкладок скріплення та залізобетонних шпал). 

У цьому випадку маємо: 

λфікт=λ0+0,33 kстарTпрог
2 .     (5) 

Варіант 3: закон змінення відмов «старіючогo» об’єкту – зростаюча 

кубічна парабола (характерно для відмов рейок). 

Тоді, застосовуючи формулу (2), отримаємо: 

λфікт=λ0+0,25 kстарTпрог
3  (6) 

Для оцінки надійності рейко-шпальної решітки використовується 

ймовірність безвідмовної роботи конструкції РРШР(ti), значення якої у 

конкретний момент часу ti (після напрацювання певного тоннажу Ti, млн. т 

брутто) за формулою: 

PРШР(ti)= Pр(ti) Pшп(ti) Pскр(ti),     (7) 

 

де Pр(ti), Pшп(ti), Pскр(ti) – ймовірність безвідмовної роботи (на момент 

часу ti) відповідно рейок, шпал та проміжних скріплень. 

На практиці для оцінки надійності j-го елемента у деяких випадках 

доцільно застосовувати таку характеристику як ймовірність появи його відмови 

Fj (ti): 

Fj ( t і ) = 1- Pj( ti ).      (8) 

 

Оцінка надійності рейкових плітей безстикової колії в процесі 

експлуатації передбачає умовний їх поділ на відрізки довжиною 12,5м (така 

довжина рейкової вставки, що вварюється у пліть під час остаточного 



відновлення її цілісності ). Рейки зрівнювальних прольотів з розгляду 

виключаються. 

У роботі [2] наведена залежність сумарного поодинокого виходу у 

дефектні mp (штук/км) термозміцнених рейок типу Р65 (в межах рейкової 

пліті) від напрацьованого тоннажу Т, млн. т брутто (для ділянок з середнє 

зваженим осьовим навантаженням 155 кН та швидкістю руху поїздів 100 

км/година): 

 

mp  = 0,56·10-8Т3.      (9) 

Ймовірність появи відмов рейок в процесі експлуатації визначається за 

формулою: 

 

Fр ( t і )= mp( t і )/Np ,      (10) 

 

де Np – кількість умовних рейок довжиною 12,5м на 1км колії. 

У даному випадку цей показник становить  

 

Fр ( t і ) = 0,35·10-10Т3.      (11) 

 

Залежність сумарного виходу залізобетонних шпал за дефектами mшп 

(штук/км) в процесі експлуатації безстикової колії ( з рейковими плітями 

довжиною 650м) відповідає наступній математичній моделі [2]: 

 

mшп = 0,146·10-5Т2.      (12) 

 

Ймовірність появи відмов шпал (для даної конструкції РШР) при 

напрацюванні тоннажу відповідає математичній моделі 

 
Fшп( t і ) = 7,93·10-10Т2.      (13) 

 



Чисельні значення ймовірності безвідмовної роботи вузлів скріплення 

типу КБ при напрацюванні тоннажу встановлені в [3].  

Дослідження [4] дозволили визначити такі математичні моделі для 

оцінки: 

ймовірності появи відмов проміжного скріплення типу КБ (епюра шпал 

1840 шт/км) при напрацюванні тоннажу  

 

FКБ ( t і ) = 28,3·10-10Т3,     (14) 

 

сумарного виходу за дефектами вузлів проміжного скріплення типу КБ в 

процесі експлуатації 

mКБ  = 10,4·10-6Т3.      (15) 

У таблиці 1 наведені значення показників Pр(ti), Pшп(ti) та Pскр(ti) залежно 

від Т для випадку, коли на ділянці (1км колії) не виконуються роботи по заміні 

непридатних шпал та елементів скріплень). 

Таблиця 1 

Т, млн. т 100 200 300 400 500 600 700 800 

Pр(ti) 0,99996 0,99972 0,99905 0,99776 0,99562 0,99244 0,98700 0,98208 

Pшп(ti) 0,99999 0,99997 0,99993 0,99987 0,99980 0,99972 0,99961 0,99949 

Pскр(ti) 0,9972 0,9774 0,9236 0,8189 0,6462 0,3887 0,0293 - 

PРШР(ti) 0,9972 0,9771 0,9227 0,8170 0,6432 0,3857 0,0289 - 

 

Аналіз результатів розрахунку свідчить, що ймовірність безвідмовної 

роботи РШР (для прийнятих умов поточного утримання конструкції колії) після 

напрацювання 400 млн. т брутто знижується до критичного рівня й становить 

0,8. 

У таблиці 2 наведені значення вказаних показників (залежно від Т) для 

випадку, коли на ділянці (1 км колії) виконуються роботи по заміні 

непридатних елементів скріплень. 

 



Таблиця 2 

Т, млн. т 100 200 300 400 500 600 700 800 

Pр(ti) 0,99996 0,99972 0,99905 0,99776 0,99562 0,99244 0,98700 0,98208 

Pшп(ti) 0,99999 0,99997 0,99993 0,99987 0,99980 0,99972 0,99961 0,99949 

Pскр(ti) 0,9972 0,9774 0,9236 0,8189 0,9236 0,8189 0,9236 0,8189 

PРШР(ti) 0,9972 0,9771 0,9227 0,8170 0,9194 0,8125 0,9112 0,8038 

 

Аналіз результатів розрахунку, які наведені у таблиці 2, вказують на 

позитивний вплив робіт з своєчасної заміни дефектних елементів проміжного 

скріплення. При цьому зберігається достатній рівень працездатності рейко-

шпальної решітки у межах ремонтного циклу. 

Висновки з даного дослідження: 

Розглянуто загальні положення щодо оцінки надійності «старіючих» 

технічних систем в процесі експлуатації. 

Виконані розрахунки з встановлення ймовірності безвідмовної роботи 

найбільш поширеної конструкції рейко-шпальної решітки при різному рівні 

напрацьованого тоннажу. 
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This work is the article shows the connection of issues concerning the change in the 

reliability of the construction of the railing-slab lattice during the development of the tonnage, 
with the practical tasks of the track economy, the general provisions for assessing the reliability 
of "aging" technical systems in the process of operation, calculations have been made to establish 
the probability of failure-free operation the most widespread construction of a rack-wall grid at 
different levels of the produced tonnage. 
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