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В статті виконаний детальний аналіз сучасного стану 
експлуатаційного парку залізничних вагонів-цистерн для 
транспортування небезпечних вантажів залізницями 
України. Аналіз показує, що залізничні вагони-цистерни 
для перевезення небезпечних вантажі значною мірою ви-
черпали свій ресурс. Технічний стан вагонів-цистерн після 
проведення планових видів ремонту свідчить про те, що 
більша їх частина знаходиться в справному технічному 
стані. З метою продовження безпечної експлуатації з 
терміном служби, що вичерпаний виконується технічне 
діагностування і випробування вагонів-цистерн.  
Ключові слова: цистерна, випробування, аварійна ситуа-
ція, герметичність, продовження строку служби. 

 
 
Вступ. За останній час відбулося значне ста-

ріння цистерн для небезпечних вантажів які знахо-
дяться в експлуатаційному парку. На даний момент 
на залізницях України експлуатуються цистерни з 
закінченим призначеним терміном служби. З метою 
вирішення проблеми можливості подальшої експлу-
атації з закінченим терміном служби виконується 
технічне діагностування та випробування. Проаналі-
зувавши технічний стан цистерн визначено, що бі-
льшість вагонів - цистерн знаходиться в доброму 
технічному стані. Недостатня кількість фінансуван-
ня для придбання та побудови нових вагонів приз-
водить до зменшення перевезень, тому питання ви-
значення залишкового ресурсу цистерн для небезпе-
чних вантажів є актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і постановка 
проблеми. Дослідження, які описують питанням 
зменшення вартості вагонів, зокрема, праця [4] ви-
світлює особливості інноваційних конструкцій напі-
ввагонів та їх проектування. Автори статті [5] опи-
сують інноваційні напрямки покращення технічних 
та економічних показників залізничних кузовів на-
піввагонів. Робота [8] висвітлює показники які хара-
ктеризують динаміку руху вагона - платформи. Ма-
теріал [9] описує методи оцінки динамічних харак-

теристик вагона для різних несучих конструкцій ва-
гона. Сучасні публікацій присвячені інноваційним 
конструкціям вагонів з нових матеріалі. Робота [6], 
відображено результати  моделювання нового ваго-
на з несучими основними елементами, які виконані 
без надлишкових зв'язків. Матеріал [7] описує особ-
ливості інноваційних змін в ходовій частині вагона. 
Праця [8] висвітлює роботи генерування нових варі-
антів профілів, які можна використовувати у вироб-
ництві різних вагонів. Робота [10, 12] описує спосо-
би аналізу несучих конструкцій нового покоління та 
розширення їх функціональності. Також важливу 
роль у вагонобудуванні відіграють деякі підходи в 
проектуванні, робота [11] описує методологічний 
апарат для визначення рішень які є оптимальними.. 
У роботах [13, 14, 15] описані результати та особли-
вості досліджень про визначення технічних складо-
вих вагонів для створення напружено-
деформованого стану, на основі принципу поперед-
ніх напружень. Роботи [16, 17] відображають ре-
зультати впровадження круглих труб в конструкцію 
вантажного вагона та дослідження міцності кузова 
піввагона при перевезенні на залізничному поромі. З 
урахуванням викладено випливає висновок, що 
оглянуті інформаційні джерела свідчать про недо-
статню кількість теоретичних та практичних матері-
алів з проведення випробувань на аварійні ситуації, 
технічного діагностування вагонів - цистерн для 
транспортування небезпечних вантажів. 

Мета і завдавання дослідження. Описання 
особливостей виконання технічного діагностування 
несучих конструкцій, випробувань на співудар і ви-
пробувань на аварійні ситуації цистерн для транспо-
ртування небезпечних вантажів. 

Експлуатаційний парк та технічні показники 
цистерн для транспортування небезпечних вантажів 
складається з: цистерн моделі: 15-1597, 15-1408-02, 
15-1407, 15-1408-01, 15-1408, 15-1440, та ін. Вище 
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зазначені вагони мають гарний технічний стан. На-
звані вагони-цистерни конструктивно відрізняються 
один від одного такими ознаками: матеріал з якого 
виготовляється котел цистерни, діаметр котла, кіль-
кість обичайок в котлі, захисним обладнанням дни-
ща котла від пошкоджень під час катастроф та захи-
стом арматури котла. 

Основний матеріал. Парк цистерн для транс-
портування небезпечних вантажів налічують цисте-
рни моделі: 15-1408-01, 15-1408, 15-1408-02, 15-
1440, 15-1597– для аміаку 15-1407 – для пропану, 
15-1409, 15-1556, – для хлору, 15-1780, 15-1519 – 
для пропану-бутану. 

Аналіз експлуатації залізницею показує, що бі-
льша частина аварій на залізничних шляхах вклю-
чають цистерни, які транспортують вантажі різного 
асортименту: нафтопродукти, скраплений газ, кис-
лоти, вибухонебезпечні і токсичні вантажі хімічного 
походження. Більшість аварій, які відбуваються під 
час сходження вагона з колій, наїзд вагону на вагон 
або інші перешкоди, також характерним є самороз-
чеп вагона та удар автозчепом у сусідній вагон або 
довгомірним вантажем в днище котла (рис. 3). 

 

 

Рис. 1. Модель цистерни 15-1408-02 

 

Рис. 2. Модель цистерни 15-1556 

На даний момент захист днища цистерни під 
час аварій використовують додаткові  накладки з 
сталі на днище (фальшдно) або торцеві щити. На-
кладні сталеві елементи , посилюють нижню части-
ну котла днища та повторюючи його форму, встано-
влюються на цистернах моделей 15-1408, 15-1619 

(рис. 4). Дані накладки володіють низькою енерго-
ємністю, оскільки щільно прилягають до днища ци-
стерни. 

 

 

Рис.3. Пошкодження котла цистерни 

 

Рис. 4. Цистерна для пропану 

Об’єктом досліджень є цистерна моделі 15-
1408 (рис. 5) для транспортування аміаку, із вичер-
паним строком експлуатації (20 р.) та вагон - цисте-
рна модель 15-1619 (рис. 6) котел діаметром 3200 
мм. 

 

 

Рис. 5. Вагон-цистерна 15-1408 для аміаку 

Контрольні випробування складаються з: ста-
тичних випробувань на вертикальне навантаження, 
випробувань малоциклічним навантаженням котла 
тиском,  випробування на співудар і випробування 
аварійними ситуаціями. 
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Рис. 6. Модель цистерни 15-1619 

Випробування на малоциклічним навантажен-
ням котла виконується шляхом наповнення котла 
водою до повного завантаження, з подальшим нака-
чуванням води в котел насосною станцією, для 
утворення надлишкового тиску до 2 МПа. Через ко-
жні 75 циклів навантажень робочим тиском, викону-
ється навантаження тиском до 3 МПа. 

Випробування на співудар виконувались зі 
швидкістю вагона бойка вагою 102 тони на випро-
бувальну цистерну від 1 до 12 км / год, цистерна 
знаходиться в загальмованому стані, та в підпорі з 4-
х вагоні які мають масу 300 т. Горизонтальні по-
вздовжні сили котрі діють на цистерну через автоз-
чеп до 3,0МН та декілька ударів 4,2 МН.  

Аварійна ситуація. Перед та після  випробувань 
проводилась контроль герметичності котла спосо-
бом створення надлишкового тиску від 0,5 до 3 МПа 
на час 5 хв.  

Створення наднормативних навантажень котлу 
цистерни: 

- подача тиску до пошкодження котла цисте-
рни або втрата  герметичності; 

- удар бойка з масою 90 тон в автозчепний 
пристрій цистерни із швидкістю 22 км/год  

- удар автозчепом бойка з масою 102 тони в 
днище котла  цистерни та швидкість 10,2 км/год.  

 

 

Рис. 7. Графік напружень в контрольних точках 

В ході ударних ресурсних досліджень проведе-
но дослідження напруженого стану в дослідних міс-
цях котла цистерни. На рис. 7 наведені напруження 
в дослідних зонах не перевищували допустимих 
значень в 230 МПа. 

Визначення міцності котла цистерни, від над-
лишкових навантажень, є герметичність котла і збе-
реження вантажу після виконання випробувань, 
способом створення тиску в котлі. 

Висновки. В результаті технічного діагносту-
вання несучих конструкцій вагона та ударних ви-
пробувань цистерни визначено: 

- напруження котла вагона-цистерни від прик-
ладення ударних навантажень та статичних знахо-
дились в межах 230 МПа;  

- під час випробувань шляхом малоциклічного 
навантаження котла цистерни тиском від 0 до 2 
МПа, проведено 225 циклів, що дорівнює 5 рокам 
експлуатації; 

- комплекс досліджень з на аварійні ситуації 
складався з: створення максимального тиску в котлі 
(6 МПа), ударні навантаження в днище котла, зітк-
нення цистерни з бойком на швидкості 22 км/год. 

В результаті проведеного комплексу дослі-
джень розгерметизації та пошкоджень котла вагона-
цистерни не виявлено. З вище викладеного слідує 
висновок, що котел цистерни та несучі металеві 
конструкції не вичерпали ресурс. 
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Кельрих М.Б., Фомин А.В., Прокопенко П.Н., Со-

ва С.С. Теоретические аспекты определения остаточ-
ного ресурса вагона-цистерны для опасных грузов. 

За последние годы произошло значительное старе-
ние эксплуатационного парка грузовых вагонов, в т.ч. ва-
гонов-цистерн для перевозки особо опасных грузов. В 
настоящее время на сети железных дорог Украины нахо-
дятся в эксплуатации вагоны-цистерны со сроком служ-
бы превышающий установленный заводом-
изготовителем и продлен срок службы. Анализ техниче-
ского состояния вагонов-цистерн после проведения пла-
новых видов ремонта показывает, что значительная их 
часть находится в удовлетворительном состоянии. Для 
решения вопроса о возможности дальнейшей безопасной 
эксплуатации с истекшим сроком службы проводится их 
техническое диагностирование и ко-рольной испытания  

Ключевые слова: вагон-цистерна, ударные испыта-
ния, аварийные испытания, повреждения, герметич-
ность, продление срока эксплуатации. 

 
Kelrich M.B., Fomіn O.V., Prokopenko P.M., 

Sova S.S. Theoretical aspects of determining the residual 
life of a wagon-tank for dangerous goods. 

In recent years, there has been a significant aging of the 
operating fleet of freight wagon, incl. tank wagons for the 
transport of especially dangerous goods. At present, tank 
wagons with a service life exceeding those established by the 
manufacturer and operating life are extended on the railway 
network of Ukraine. An analysis of the technical condition of 

tank wagons after carrying out planned types of repairs shows 
that a significant part of them are in satisfactory condition. In 
order to resolve the issue of the possibility of further safe op-
eration with an expired service life, their technical diagnostics 
and root tests are carried out. Description of the peculiarities 
of performing technical control of load-bearing metal struc-
tures, impact tests and tests with simulation of emergency sit-
uations of tank wagons for the transport of particularly dan-
gerous goods. The park and technical condition of tank wag-
ons for the transportation of dangerous goods includes: tank 
wagons models 15-1407, 15-1408, 15-1408-01, 15-1408-02, 
15-1440, 15-1597 and others. and they are in good technical 
condition. The above-mentioned tank wagons are structurally 
different from each other by the following features: the mate-
rial of which the tank boiler is made, the diameter of the boil-
er, the number of shells in the boiler, the protective equipment 
of the bottom of the boiler against damage during accidents 
and the protection of the boiler fittings. Recently, there has 
been a significant aging of the freight wagon fleet, incl. tank 
wagons for dangerous goods. At present, the railways of 
Ukraine operate tank wagons with an exhausted life. Tech-
nical diagnostics and testing are performed to resolve the is-
sue of the possibility of further exploitation with the end of the 
service life. Analyzing the technical condition of the tanks, it is 
established that a large part of them is in satisfactory condi-
tion. Due to the lack of financing for the purchase of new 
wagons to ensure uninterrupted delivery of freight by rail, the 
task of carrying out research on residual resource determina-
tion and the possibility of continuing the safe operation of tank 
wagons for the transport of particularly dangerous goods re-
mains relevant. As a result of the complex research of depres-
surization and damage to the boiler, the tank was not found. It 
follows from the foregoing that the tank boiler and the sup-
porting metal structures have not exhausted the resource. 

Keywords: wagon-tank, shock tests, emergency tests, 
damage, tightness, extension of the service life. 
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