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Анотація. В статті викладені результати теоретичних досліджень 

взаємодії колії та рухомого складу. Наведені результати і виконаний їх аналіз. 

Встановлено коефіцієнт динамічності рейкової нитки з урахуванням впливу 

швидкості руху рухомого складу, величини стикового прольоту, величини 

стикового зазору, моменту натягу гайок стикових болтів, "сходинки" в стику. 
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Abstract. The paper presents the results of theoretical investigations of the 

interaction of track and rolling stock. The basis of the researches were models and 

computer programs have been developed based on the overall design scheme gauge 

how many beams on elastic-dissipative supports. This made it possible to take into 

account, in contrast to most common methods, uneven elasticity as rail thread and 

podrelsovom bases in the area of the joints. The results and their analysis is made. 

Determined the coefficient of dynamic rail thread for the effect of the velocity of the 



rolling stock, the value of the span butt, butt size of the gap, since the tension bolts 

nuts butt, "steps" in the joint. 

Key words: rail junction, industrial trucks, the coefficient of dynamic. 

Зона стику є найбільш схильною до впливу рухомого складу. З одного 

боку, в стику ослаблена рейкова нитка, а з іншого - колеса рухомого складу 

впливають посилено на стик, часто ударно за своїм характером. Внаслідок 

значно більших динамічних сил в зоні рейкових стиків відбуваються інтенсивні 

розлади рейкової колії, інтенсивність виходу елементів колії в 3-4 рази більше 

ніж поза зоною стиків, виплески розвиваються більшою частиною саме в цій 

зоні. Внаслідок цього, за дослідженнями ВНІІЗТа [1], витрати на утримання 

зрівнювальних прольотів в безстиковій колії складають близько 40%, при тому, 

що вони займають всього 5-10% всієї довжини плітей. Особливо інтенсивно ці 

процеси відбуваються на коліях незагального користування, які відрізняються 

особливими експлуатаційними характеристиками, перш за все, рівнем осьових 

навантажень, високою жорсткістю ресор спеціального та спеціалізованого 

рухомого складу. 

Підвищення стабільності колії в стиках дозволить підняти ефективність 

роботи колії і є актуальним завданням. 

Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженнями роботи рейкових стиків і 

впливу рухомого складу на залізничну колію в цій зоні займалися такі вчені як 

Бромберг Е.М., Коган А.Я., Першин С.П., Волошко Ю.Д. [2, 3, 4, 5] та інші. В 

основу досліджень цих авторів покладена загальна розрахункова схема колії у 

вигляді балок-рейок, які спираються на суцільну пружню основу. Така схема 

передбачає постійність пружних характеристик як рейки так і підрейкової 

основи. В іншому випадку основні диференційні рівняння, які покладені в 

розрахунки, не мають рішення. Спроба вирішити цю проблему була зроблена 

професором А.Я. Коганом у роботі [2]. 

О.М. Даренський у своїх роботах [6, 7, 8] розвинув, для умов 

промислового залізничного транспорту, теоретичні моделі і методи розрахунків 

рейкової колії. В основу була покладена просторова модель колії як балки на 



багатьох пружньо-дисипативних опорах з нелінійними характеристиками, але 

робота такої колії в зоні рейкових стиків не розглядалась. В роботі [9] були 

внесені доповнення в ці математичні моделі, які дозволили розрахувати сили 

взаємодії рухомого складу і колії саме в зоні рейкових стиків. Запропоновані в 

цій роботі моделі були реалізовані в програмній системі MathCad. 

Мета роботи. Метою статті є чисельні дослідження сил взаємодії 

спеціального і спеціалізованого рухомого складу залізниць незагального 

користування і колії в рейкових стиках та встановлення характеристик 

рейкових стиків на ці сили. 

Основна частина. Для виявлення особливостей дії на колію спеціального і 

спеціалізованого рухомого складу промислового транспорту були виконані 

багатоваріантні розрахунки з використанням розробленої комп'ютерної 

програми в системі MathCad.  

Дослідження роботи залізничної колії під дією навантаження від рухомого 

складу чисельними методами дозволяє отримувати інформацію про особливості 

впливу на колію та особливостях напружено-деформованого стану всієї 

конструкції в різних умовах експлуатації при значно менших матеріальних і 

фінансових витратах у порівнянні з експериментальними методами. Чисельні 

методи так само дають можливість точно визначати вихідні розрахункові дані, 

що практично неможливо при проведенні експериментальних робіт. 

Як розрахункові екіпажі були прийняті найпоширеніші типи спеціальних і 

спеціалізованих вагонів металургійних і гірничодобувних підприємств України: 

- Полувагон; 

- Чавуновоз 80 т; 

- Чавуновоз 140 т; 

- Думпкар 6-ВС-60; 

- Шлаковоз 16м3. 

Як змінні в розрахунках приймалися наступні параметри: швидкість руху 

рухомого складу (км/год), стиковий проліт (мм), момент натягу гайок стикових 

болтів (Нм), стиковий зазор (мм), величина «сходинки» (мм). 



Як основний в розрахунках був прийнятий тип рейок Р65, оскільки 

загальна протяжність колій з рейками цього типу перевищує 80 % розгорненої 

довжини колій промислових підприємств. 

Загалом було розраховано більш ніж 80 варіантів різних значень вхідних 

параметрів. 

Швидкість руху прийнятих до розрахунків екіпажів була прийнята - 5 

км/год, 10 км/год, 15 км/год. Вибір такої швидкості обумовлюється середньою 

швидкістю руху рухомого складу на гірничодобувних та металургійних 

комбінатах. Результати розрахунків коефіцієнту динамічності при зміні 

швидкості руху наведені на (рис. 1). 
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Рис. 1 – Залежність коефіцієнту динамічності від швидкості руху 

 

Стиковий проліт мав такі значення 400 мм, 500 мм, 600 мм. Для типових 

колій незагального користування - це нормативні значення розміщення шпал. 

Коефіцієнти динамічності при зміні величини стикового прольоту наведені на 

(рис. 2). 

Момент натягу гайок стикових болтів мав наступні значення: 200 Нм, 400 

Нм, 600 Нм. За основу брався нормативний момент натягу 560-600 Нм. На (рис. 

3) зображені результати розрахунків коефіцієнту динамічності при зміні 

величини моменту натягу гайок стикових болтів. 

Стиковий зазор приймався у такому діапазоні: 0 мм, 5 мм, 10 мм, 20 мм. 

Підсумкові значення розрахунків коефіцієнту динамічності при зміні величини 

стикового зазору наведені на (рис. 4). 
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Рис. 2 – Залежність коефіцієнту динамічності від величини стикового 

прольоту 
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Рис. 3 – Залежність коефіцієнту динамічності від моменту натягу гайок 

стикових болтів 
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Рис. 4 – Залежність коефіцієнту динамічності від величини стикового 

зазору 

 



Також для максимальної точності розрахунків бралось до уваги значення 

«сходинки» в стику, що складає 2 та 4 мм. Залежність коефіцієнту динамічності 

від величини «сходинки» в стику наведена на (рис. 5). 
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Рис. 5 – Залежність коефіцієнту динамічності від величини «сходинки» 

в стику 

 

Отримана інформація дозволила виконати дослідження чисельними 

методами взаємодії колії та рухомого складу в зонах рейкових стиків, в тому 

числі в особливих умовах експлуатації промислових залізниць. 

В першу чергу на значення коефіцієнту динамічності впливає величина 

стикового зазору, явно простежується зростання коефіцієнту динамічності при 

зміні стикового зазору від 10 до 20 мм. Зростання становить 550% 

В меншій мірі впливає – момент натягу гайок стикових болтів. Зміна менш 

суттєва. При зміні моменту натягу від 600 до 200 мм величина коефіцієнту 

динамічності зростає в 1,45 разів. 

Менш за все впливає на коефіцієнт динамічності – зміна швидкості руху 

рухомого складу, величина стикового прольоту та величина «сходинки» в 

стику. Величини зростання при розглянутих змінних цих чинників складає не 

більш 11% 

Висновки. Таким чином, були виконані розрахунки більш ніж 80 варіантів 

взаємодії різних екіпажів і колії з різними характеристиками. Вплив швидкості 

руху рухомого складу, стикового прольоту, моменту натягу гайок стикових 

болтів, стикового зазору на аналізовані параметри явно простежується. 



Ця інформація дозволяє розробляти норми утримання рейкових стиків для 

промислових залізниць. 
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