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Вступ 
Аварії поїздів, які трапляються на залізни-

цях, приносять, як правило, значні матеріа-
льні збитки і, що особливо неприпустимо, 
іноді пов'язані з ризиком для життя людей. 
Очевидно, що кожна транспортна подія по-
в'язана зі збігом низки несприятливих обста-
вин, серед яких, тим не менше, завжди при-
сутня провідна причина. Наприклад, низький 
запас стійкості вантажних вагонів від схо-
дження з рейок найчастіше обумовлюється їх 
незадовільними динамічними властивостями, 
які головним чином пояснюються конструк-
ційними особливостями й технічним станом 
візків [1, 2].  

Через конструкційні особливості візків 
моделі 18-100 ресорне підвішування вантаж-
них вагонів у порожньому стані може част-
ково або повністю втрачати свої демпфірува-
льні властивості [3]. При цьому у резонанс-
них режимах коливань в моменти повного 
розвантажування коліс при дії поперечної 
горизонтальної сили з’являється реальна за-
гроза сходжень колісних пар з рейок. В зале-
жності від технічного стану візків резонансні 
швидкості для порожніх вагонів знаходяться 
в діапазоні 30 – 60 км/год, що охоплюються 
робочими швидкостями вантажних поїздів.   

Ознаками недостатнього гасіння коливань 
є завищення клинів і ослаблення підклино-
вих пружин. Ослаблення клинової системи 
призводить до втрати зв’язаності візка, що, у 
свою чергу, веде до забігання бокових рам, 
через яке перекошується візок, а отже і колі-
сні пари. Кути перекосу колісних пар збіль-
шуються зі збільшенням зазорів між корпу-

сами букс і боковими рамами. Рух візка у пе-
рекошеному стані погіршує умови безпеки 
руху через сприяння накочуванню коліс на 
рейки. Недостатня зв’язаність складеної рами 
візка призводить до втрати стійкість вагонів 
відносно виникнення самозбудних коливань 
виляння [4]. Критичні швидкості з виляння 
візків мають тенденції зниження до величин 
близько 60 км/год з пробігом вагона. Поява 
самозбудних коливань виляння вагонів в ро-
бочому діапазоні швидкостей вантажних пої-
здів також становить реальну загрозу для 
безпеки руху. 

Внаслідок комбінованого впливу багатьох 
чинників, деякі з яких не фіксуються об'єк-
тивними засобами контролю під час руху по-
їзда, за результатами аналізу аварійних ситу-
ацій не завжди вдається виявити і пояснити 
причини сходження. Водночас оцінка показ-
ників безпеки руху за існуючими методика-
ми не відображає дійсних умов, які підви-
щують ризики сходження рухомого складу з 
рейок. Тому для розробки ефективних захо-
дів щодо підвищення безпеки руху поїздів та 
попередження серйозних інцидентів гостро 
актуальною проблемою є визначення ймові-
рних причин сходжень рухомого складу, з 
залученням сучасних методів і засобів нау-
кового пошуку.  

Поліпшити ситуацію з виявленням причин 
аварій на залізничному транспорті покликані 
сучасні наукові підходи, зокрема такі, що ба-
зуються на використанні комп'ютерних тех-
нологій математичного моделювання [5, 6]. 
Досвід численних досліджень з безпеки руху, 
заснований на комп'ютерному моделюванні 
динаміки рейкових екіпажів, показує, що 
можливості, які надаються засобами моде-
лювання, дозволяють користувачам макси-
мально оперативно і з високим ступенем до-
стовірності аналізувати проблеми, що 
пов’язані з безпекою руху поїздів [7, 8].  

Визначення конкретних причин, що приз-
водять до втрати стійкості вагонів в колії, 
вимагає поглиблених досліджень з залучен-
ням новітнього наукового інструментарію, 
що застосовується в галузі динаміки рухомо-
го складу. Останнім часом в цьому напрямку 
все більшого поширення набуває програмне 
забезпечення для комп’ютерного моделю-
вання динамічної поведінки залізничного ру-
хомого складу [9, 10]. Такий підхід дозво-
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лить поглибити пошукові розслідування 
причин сходжень вагонів, що буде сприяти 
розробці заходів щодо попередження транс-
портних подій, підвищить рівень безпеки ру-
ху поїздів та збільшить достовірність прогно-
зованих оцінок   динамічних показників ру-
хомого складу. 

Мета статті полягає у розвитку методич-
них підходів до визначення ймовірних при-
чин порушення умов стійкості вантажних 
вагонів від сходження з рейок у складі поїз-
дів. З аналізу результатів попередніх дослі-
джень проблем забезпечення безпеки техніч-
ної експлуатації рухомого складу випливає 
завдання подальшого удосконалення методів 
оперативного аналізу випадків сходжень з 
рейок вантажних вагонів шляхом залучення 
засобів комп'ютерного моделювання динамі-
ки рухомого складу. 

Основні положення методики дослі-
дження 

Для дослідження і виявлення ймовірних 
причин сходжень з рейок вантажних вагонів 
використано базову комп’ютерну модель ди-
наміки чотиривісного вагона з візками моде-
лі 18-100, розроблену за допомогою програ-
много комплексу UM [11]. Ця модель дозво-
ляє отримувати модифікації динамічних мо-
делей вантажних вагонів основних типів (на-
піввагонів, критих вагонів, вагонів-хоперів, 
цистерн), які розрізняються за конструкцією 
кузовів, але мають типові ходові частини. В 
комп’ютерній моделі динаміки вантажного 
вагона передбачено детальний опис техніч-
ного стану ходових частин вантажних ваго-
нів. Завдяки цьому стає можливим настрою-
вання спеціалізованих параметрів моделі, 
зокрема таких, що характеризують технічний 
стан ходових частин вагона, який зійшов з 
колії, та характеристик ділянки сходження. 

Необхідним етапом роботи з визначення 
передумов сходження є дослідження впливу 
певних чинників на характеристики динаміч-
них процесів, які супроводжують рух вагона. 
Оцінкою динамічних характеристик при 
цьому мають бути обрані показники запасу 
стійкості колісних пар від сходження з рейок 
за умови вкочування гребеня колеса на голо-
вку рейки, які комплексно характеризують 
сполучення як горизонтальних, так і верти-
кальних сил, які одночасно діють на колесо 
кожної колісної пари [12]. 

Виконання аналізу ймовірних причин схо-
джень вантажних вагонів потребує прове-
дення за попередньо складеним планом серії 
чисельних експериментів з протоколюванням 
ходу обчислень і збереженням результатів 
розрахунків. Для того, щоб мати змогу інтер-
претувати дані, які накопичуються в ході імі-
таційного (обчислювального) експерименту, 
тобто оцінити внесок кожного з чинників або 
їх сукупності на можливість сходжень, слід 
застосувати факторний аналіз. Ідеї факторно-
го аналізу широко використовується у бага-
тьох прикладаннях, де на підставі експери-
ментальних даних, спостережених при пев-
них відомих умовах та деяких випадкових 
чинниках, встановлюється так званий коре-
ляційний зв'язок між залежною і незалежни-
ми змінними (натомість функціональному 
зв’язку).  

Загальна процедура імітаційного 
експерименту щодо дослідження умов 
сходження вантажних вагонів зводиться до 
таких етапів: 

– структурізація і ранжування  факторів, 
що впливають на запас стійкості вагонів в 
рейковій колії; 

– складання плану експерименту; 
– обчислення коефіцієнтів стійкості від 

сходжень колісних пар з рейок за умови вко-
чування гребеня колеса на головку рейки;  

– визначення степеню впливу відповідних 
факторів на динамічні показники стійкості 
вагонів від сходження з рейок. 

Визначення ймовірних причин сходжень 
вагонів на основі комп’ютерного моделю-
вання здійснюється на підставі сканування 
простору параметрів. Цей метод забезпечує 
повну інформацію про цільову функцію в 
межах тих наборів параметрів, які визначено. 
Як звісно, кількість комп’ютерних експери-
ментів при скануванні обчислюється як N = 
mk, де k – кількість параметрів або факторів, 
що варіюється, m – число рівнів, за якими 
варіюється кожний фактор. В залежності від 
кількості факторів і рівнів кожного з них, що 
відібрані для проведення сканування, кіль-
кість варіантів стрімко зростає. Таким чином, 
значно зростає час проведення сканування, 
тобто обчислювальних витрат. На рисунку 1 
наведено залежності кількості обчислюваль-
них варіантів від кількості k факторів, що до-
сліджується, і їх рівнів m. 
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Рис. 1 – Залежності кількості варіантів від кількості факторів 
 

В завданні для сканування, крім швидкос-
ті руху V, в якості факторів дослідження ві-
дібрані такі характеристики ходових частин: 
fp – коефіцієнти тертя ковзання в 
п’ятникових вузлах; wp – зноси п’ятникових 
вузлів в поздовжньому напрямку; fs – коефі-
цієнти тертя в бічних ковзунах; kl – зави-
щення клинів візків; wb1 і wb2 – зноси в поз-
довжньому напрямку буксових вузлів відпо-
відно першого в другого візка. Для кожного з 
відібраних факторів було визначено рівні, які 

приведені в таблиці 1. Повний факторний 
план експерименту як план дослідів, що 
проводяться, враховує усі можливі комбі-
нації рівнів кожного фактору. За визначе-
ними факторами сформовано повний фак-
торний план експерименту з кількістю варі-
антів 144 (табл. 2). Експеримент за таким 
планом дозволяє кількісно оцінювати ефек-
ти впливу, як окремих факторів, так і взає-
модії факторів [13].  

 
 

Табл. 1 – Рівні факторів 
 

Рівні fp wp, м fs kl, м wb1, м wb2, м 
1 0,1 0 0,1 0 0 0 
2 0,4 0,005 0,4 0,015 0,004 0,004 
3     0,008 0,008 

 
 

Табл. 2 – Розрахункові варіанти щодо технічного стану ходових частин напіввагона 
 

Номери 
варіантів fp wp, м fs kl, м wb1, м wb2, м 

1 2 3 4 5 6 7 
1/2/3 0,1 0 0,1 0 0 0/0,004/0,008 
4/5/6 0,1 0 0,1 0 0,004 0/0,004/0,008 
7/8/9 0,1 0 0,1 0 0,008 0/0,004/0,008 

10/11/12 0,1 0 0,1 0,015 0 0/0,004/0,008 
13/14/15 0,1 0 0,1 0,015 0,004 0/0,004/0,008 
16/17/18 0,1 0 0,1 0,015 0,008 0/0,004/0,008 
19/20/21 0,1 0 0,4 0 0 0/0,004/0,008 
22/23/24 0,1 0 0,4 0 0,004 0/0,004/0,008 
25/26/27 0,1 0 0,4 0 0,008 0/0,004/0,008 
28/29/30 0,1 0 0,4 0,015 0 0/0,004/0,008 
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Продовження табл. 2 
 

31/32/33 0,1 0 0,4 0,015 0,004 0/0,004/0,008 
34/35/36 0,1 0 0,4 0,015 0,008 0/0,004/0,008 
37/38/39 0,1 0,005 0,1 0 0 0/0,004/0,008 
40/41/42 0,1 0,005 0,1 0 0,004 0/0,004/0,008 
43/44/45 0,1 0,005 0,1 0 0,008 0/0,004/0,008 
46/47/48 0,1 0,005 0,1 0,015 0 0/0,004/0,008 
49/50/51 0,1 0,005 0,1 0,015 0,004 0/0,004/0,008 
52/53/54 0,1 0,005 0,4 0,015 0,008 0/0,004/0,008 
55/56/57 0,1 0,005 0,4 0 0 0/0,004/0,008 
58/59/60 0,1 0,005 0,4 0 0,004 0/0,004/0,008 
61/62/63 0,1 0,005 0,4 0 0,008 0/0,004/0,008 
64/65/66 0,1 0,005 0,4 0,015 0 0/0,004/0,008 
67/68/69 0,1 0,005 0,4 0,015 0,004 0/0,004/0,008 
70/71/72 0,1 0,005 0,1 0,015 0,008 0/0,004/0,008 
73/74/75 0,4 0 0,1 0 0 0/0,004/0,008 
76/77/78 0,4 0 0,1 0 0,004 0/0,004/0,008 
79/80/81 0,4 0 0,1 0 0,008 0/0,004/0,008 
82/83/84 0,4 0 0,1 0,015 0 0/0,004/0,008 
85/86/87 0,4 0 0,1 0,015 0,004 0/0,004/0,008 
88/89/90 0,4 0 0,1 0,015 0,008 0/0,004/0,008 
91/92/93 0,4 0 0,4 0 0 0/0,004/0,008 
94/95/96 0,4 0 0,4 0 0,004 0/0,004/0,008 
97/98/99 0,4 0 0,4 0 0,008 0/0,004/0,008 

100/101/102 0,4 0 0,4 0,015 0 0/0,004/0,008 
103/104/105 0,4 0 0,4 0,015 0,004 0/0,004/0,008 
106/107/108 0,4 0 0,4 0,015 0,008 0/0,004/0,008 
109/110/111 0,4 0,005 0,1 0 0 0/0,004/0,008 
112/113/114 0,4 0,005 0,1 0 0,004 0/0,004/0,008 
115/116/117 0,4 0,005 0,1 0 0,008 0/0,004/0,008 
118/119/120 0,4 0,005 0,1 0,015 0 0/0,004/0,008 
121/122/123 0,4 0,005 0,1 0,015 0,004 0/0,004/0,008 
124/125/126 0,4 0,005 0,1 0,015 0,008 0/0,004/0,008 
127/128/129 0,4 0,005 0,4 0 0 0/0,004/0,008 
130/131/132 0,4 0,005 0,4 0 0,004 0/0,004/0,008 
133/134/135 0,4 0,005 0,4 0 0,008 0/0,004/0,008 
136/137/138 0,4 0,005 0,4 0,015 0 0/0,004/0,008 
139/140/141 0,4 0,005 0,4 0,015 0,004 0/0,004/0,008 
142/143/144 0,4 0,005 0,4 0,015 0,008 0/0,004/0,008 

 
У якості об’єкту дослідження розглянуто 

рух напіввагона, як найбільш поширеного у 
вагонному парку типу вантажного вагона. 
Рух напіввагона моделювався у порожньому 
стані при значеннях швидкості руху V = 60, 
70, 80, 90 км/год. Також розглянуто два рівня 
нерівностей колії. В першому випадку умов-
но приймався стан колії з відступами не ви-
ще II ступеню [14]. При цьому середньоквад-
ратичні відхилення нерівностей колії стано-
вили в горизонтальному напрямку 0,0035 м, в 

вертикальному напрямку – 0,0046 м. В дру-
гому випадку умовно приймався стан колії з 
відступами IV-V ступенів. В цьому випадку 
середньоквадратичні відхилення нерівностей 
колії становили в горизонтальному напрямку 
0,0071 м, в вертикальному напрямку 0,0092 
м. Для з’ясування впливу плану колії на пе-
редумови сходження моделювалися два ре-
жими руху напіввагона на прямій ділянці ко-
лії і в круговій кривій з радіусом 600 м. При 
цьому стан колії приймався з відступами не 
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вище II ступеню [14]. Загальна кількість ви-
конаних варіантів розрахунку динаміки руху 
напіввагона становила 1728.  

Дослідження впливу на стійкість ван-
тажних вагонів від сходжень з рейок хара-
ктеристик технічного стану ходових час-
тин та колії 

За вказаними варіантами шляхом 
комп’ютерного моделювання проведені роз-
рахунки динаміки напіввагона в порожньому 
стані. Порівняльний аналіз отриманих ре-
зультатів проведено за об’єднаним показни-
ком стійкості від сходження напіввагона з 

рейок Kc0, який розраховувався як найменше 
з мінімальних значень коефіцієнтів запасу 
стійкості від сходжень з рейок Kc1, Kc2, Kc3, 
Kc4 відповідно для кожної колісної пари (min 
min). 

Залежності показника Kc0 від швидкос-
ті руху. На рисунку 2 наведені значення 
об’єднаного коефіцієнта стійкості проти схо-
дження Kc0  при швидкостях руху напівваго-
на 60, 70, 80 і 90 км/год на прямій ділянці 
колії задовільного стану для всіх варіантів 
розрахунку.  

 

 
 

Рис. 2 – Об’єднаний показник запасу стійкості KcO  для всіх варіантів розрахунку; 
V = 60, 70, 80, 90 км/год 

 
При швидкостях руху 60 і 70 км/год усі 

обчислені значення коефіцієнтів запасу стій-
кості Kc0 отримано вище за допустимий рі-
вень – 1,3 [12]. Разом з тим запас стійкості 
помітно залежить від змін параметрів і хара-
ктеристик щодо технічного стану ходових 
частин вагона.  Наприклад, як це отримано в 
розрахункових варіантах 82 – 90 і 100 – 108, 
завищення клинів погіршує ситуацію щодо 
сходжень напіввагона виключно в поєднанні 
з завищеним тертям, як в п’ятникових вуз-
лах, так і на ковзунах  

При швидкості 80 км/год спостерігається 
вичерпання запасу стійкості у варіантах з по-
єднанням трьох чинників: збільшеного тертя 
і поздовжнього зносу в п’ятникових вузлах, 
разом з завищенням клинів (варіанти 64 – 72, 
118 – 126).  Для інших розрахункових варіан-
тів одержані значення коефіцієнта Kc0 вищі 
за гранично допустимий рівень.  

За результатами розрахунків при V = 90 
км/год виходить, що, у залежності від варіан-

тів поєднання розглянутих факторів, значен-
ня Kc0 або знаходяться на межі допустимого, 
або суттєво нижче. Так, у розрахункових ва-
ріантах, що відповідають випадкам руху на-
піввагона з виключеними гасителями коли-
вань (варіанти 10 – 18, 28 – 36, 46 – 54, 64 – 
72, 82 – 90, 100 – 108, 117 – 126, 136 – 144), 
отримані значення Kc0 майже у два рази ни-
жче допустимого рівня, коли клинова систе-
ма знаходиться в справному стані (варіанти 1 
– 9, 19 – 27, 37 – 45, 55 – 63, 73 – 81,91 – 
99,109 – 117, 127 – 135). Таким чином, при 
швидкості руху 90 км/год ситуація щодо 
сходжень напіввагона з рейок є можливою з 
високим степенем ймовірності.  

Вплив стану та плану колії. Для оцінки 
впливу стану колії на коефіцієнти запасу 
стійкості від сходжень з рейок порожнього 
напіввагона рівень нерівностей в горизонта-
льному і вертикальному напрямках було збі-
льшено у два рази. Це дозволило змоделюва-
ти стан колії з відхиленнями IV ступеню. На 
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рисунку 3 показано об’єднаний показник KcO 
при двох станах колії:  світлосинім кольором 
– для незадовільного стану (IV ступень від-
хилень); темносинім кольором – для задові-
льного стану (II ступень відхилень).  

З порівняння об’єднаних коефіцієнтів за-
пасу стійкості від сходжень KcO, що розрахо-
вані для двох станів колії і приведені на ри-
сунку 3, випливає висновок про значне зни-
ження значень коефіцієнту KcO  при погір-
шенні стану колії. Таким чином, стан колії 

здійснює суттєвий вплив на рівень коефіціє-
нтів запасу стійкості  проти сходжень, і, як 
наслідок, на ймовірність сходжень напівва-
гона з рейок. На рисунку 4 зведено усі 
об’єднані показники KcO запасу стійкості від 
сходжень порожнього напіввагона з рейок, 
що обчислені за різними варіантами техніч-
ного стану ходових частин для незадовільно-
го стану колії і швидкостях руху 60, 70, 80 і 
90 км/год.  

  
 

 
 

Рис. 3 – Об’єднаний показник запасу стійкості проти сходжень вагона з рейок при  
задовільному і незадовільному станах колії; V = 60 км/год  

 

 
 

Рис. 4 – Об’єднаний показник запасу стійкості від сходжень напіввагона з рейок 
при незадовільному стану колії; V = 60, 70, 80, 90 км/год 

 
Як видно з результатів, що представлені 

на рисунку 4, значення коефіцієнтів запасу 
стійкості від сходжень з рейок  порожнього 

напіввагона (KcO) при незадовільному стані 
колії, по-перше, значно нижчі допустимого 
рівня, по-друге, при швидкостях 70 і 80 
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км/год технічний стан напіввагона впливає 
на значення цих коефіцієнтів не так суттєво, 
як при швидкостях 60 і 90 км/год.  

Для оцінки впливу плану колії на коефіці-
єнти запасу стійкості від сходження з рейок 
порожнього напіввагона виконані 
комп’ютерні досліди за всіма розрахункови-
ми варіантами щодо технічного стану ходо-
вих частин вагона при його русі  в круговій 
кривій з радіусом 600 м, на ділянці колії з 
відступами щодо її стану не вище II ступеню. 
За результатами моделювання динаміки кри-
волінійного руху напіввагона при швидкості 
60 км/год мінімальні коефіцієнти запасу 
стійкості від сходження колісних пар Kc1, 
Kc2, Kc3, Kc4 змінювалися відповідно в діапа-
зонах їх значень:  1,28 – 1,96; 1,58 – 2,62; 1,11 
– 1,87; 1,55 – 2,47. Отже, перша і третя коліс-
ні пари напіввагона відзначаються значно 
нижчим запасом стійкості від сходження ніж 
друга та четверта. Для окремих варіантів ро-
зрахунків (82, 85, 88, 100, 118, 121, 124, 136, 
139, 142) обчислені значення коефіцієнтів 
запасу стійкості виявилися нижчими за допу-
стимий рівень. Загальними для вказаних ва-
ріантів, чинниками, що визначають низький 
рівень запасу стійкості вагона від сходження 
з рейок, є збільшення коефіцієнтів тертя в їх 
п’ятникових вузлах і завищення клинів. 

Висновки  
З аналізу результатів проведених за допо-

могою комп’ютерного моделювання дослі-
джень стійкості від сходжень з рейок ванта-
жних вагонів, на прикладі порожнього напів-
вагона, випливають наступні висновки і ре-
комендації.   

1. Для забезпечення адекватного відобра-
ження технічного стану вагона, що зійшов з 
рейок, у якості вихідних даних в динамічній 
моделі необхідно виділяти параметри, що 
характеризують відхилення від нормального 
технічного стану ходових частин вагона. 

2. Для з’ясовування впливу окремих чин-
ників, що характеризують стан ділянки колії, 
де сталася транспортна подія, на умови, що 
призводять до сходження рухомого складу з 
рейок, побудована комп’ютерна модель має 
забезпечувати поглиблене відображення спе-
цифічних характеристик цієї ділянки колії, 
зокрема нерівностей, які обчислюються за 
даними останнього проходу колієвимірюва-
льного вагона.  

3. За допомогою факторного аналізу 
об’єднаного коефіцієнта запасу стійкості ва-

гона, що обчислювався як найменший з міні-
мальних значень коефіцієнтів запасу стійкос-
ті колісних пар від сходження з рейок вста-
новлено значущість розглянутих чинників. 
Зокрема, визначено, що найбільш небезпеч-
ним з точки зору втрати стійкості порожньо-
го вагона в колії є завищення висоти клинів 
гасителів коливань.  

4. Запропонована процедура відтворення 
шляхом комп’ютерного моделювання ситуа-
ції пов’язаної зі сходженням вантажного ва-
гона з рейок надає можливість виявлення 
найбільш імовірних причин сходження. Та-
кий підхід дозволяє поглибити пошукові роз-
слідування причин транспортних подій та 
буде сприяти підвищенню достовірності про-
гнозованих оцінок динамічних показників 
безпеки руху поїздів.  
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