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В статті представлено загальну характеристику  
комп’ютерної моделі динаміки руху вантажного вагона 
на візках моделі 18-100, яку застосовано для оцінки стій-
кості від сходження з рейок вагона-платформи універса-
льного типу. Розглянуто розрахункові варіанти, що відпо-
відають технічному стану механічних частин як за проє-
ктом, так і з урахуванням змін, які отримуються в про-
цесі експлуатації. З аналізу результатів комп’ютерного 
моделювання встановлено розбіжності оцінок безпеки ру-
ху за рамними силами і коефіцієнтами запасу стійкості 
колісної пари від сходження з рейок. Доведено необхід-
ність уточнення умов стійкості рухомого складу в рейко-
вій колії оцінкою можливостей розвантаження колісних 
пар у резонансних режимах руху.  
Ключові слова: універсальна вагон-платформа, 
комп’ютерне моделювання, показники безпеки руху.  

 
 
Вступ. Як відомо, більшість транспортних по-

дій на залізницях пов’язана з випадками сходжень з 
рейок вантажних вагонів. При цьому значна частина 
сходжень викликана незадовільною динамікою як 
поїзда в цілому, так і окремих вагонів. Внаслідок 
комбінованої дії значної кількості чинників, що при-
зводять до сходження вагонів з рейок, за результа-
тами їх розслідування не завжди вдається виявити й 
пояснити провідні причини сходу.    

Разом з тим, залучення сучасного наукового ін-
струментарію, застосовуваному в галузі динаміки 
рухомого складу, дозволяє аналізувати процеси, що 
призвели до сходження рухомого складу з рейок [1 - 
4]. До таких засобів аналізу належать технології 
комп’ютерного експерименту з використанням мо-
делей динаміки рейкових екіпажів [5]. 

Досвід численних досліджень з безпеки руху, 
поїздів, показує, що можливості, які надаються за-
собами моделювання, дозволяють користувачам ма-
ксимально оперативно і з високим ступенем досто-

вірності аналізувати проблеми, що виникають на 
практиці [6].  

З аналізу результатів попередніх досліджень 
актуальних проблем забезпечення безпеки технічної 
експлуатації рухомого складу випливає завдання  
подальшого розвитку методів оцінки умов стійкості 
від сходжень з рейок вантажних вагонів шляхом за-
лучення сучасних засобів оцінки динамічних безпе-
чного функціонування технічних систем. 

Мета статті полягає у прогнозуванні за ре-
зультатами дослідження засобами комп'ютерного 
моделювання динаміки рухомого складу порушень 
умов стійкості вантажних вагонів від сходження з 
рейок. 

Виклад основного матеріалу дослідження. За 
результатами чисельних досліджень і розслідувань 
транспортних подій виходить, що об’єктами аварій-
них ситуацій все частіше стають вантажні вагони у 
порожньому стані [7]. Найбільш схильними до втра-
ти стійкості в рейковій колії є порожні вагони з ви-
соким центром мас (вагони бункерного типу, ваго-
ни-цистерни, тощо). Разом з тим, останнім часом ві-
дмічаються випадки сходження з рейок порожніх 
вагонів-платформ.  

У цьому дослідженні оцінено умови стійкості 
від сходження з рейок вантажних вагонів на прикла-
ді найбільш поширеної у вагонному парку універса-
льної чотиривісної платформи моделі 13-4012. При 
цьому поряд з вихідним варіантом, що за парамет-
рами механічних частин відповідає технічній доку-
ментації, розглянуто варіанти технічного стану, які 
мали місце у випадку сходження з рейок однієї з 
платформ цього типу. 

Для дослідження динамічних показників і оці-
нювання ризиків сходження з рейок платформи ви-
користано імітаційну модель динаміки її руху. Ця 
модель побудована на базі підходу системи багатьох 



ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля № 4 (260) 2020 25 

тіл, за яким механічна система представляється на-
бором твердих тіл, зв’язаних за допомогою шарнір-
них і силових елементів. Розробку комп’ютерної 
моделі виконано в програмному комплексі UM [5].  

Твердотільна модель динаміки платформи, як і 
будь-якого вантажного вагона на візках моделі 18-
100, включає 19 твердих тіл: кузов, 2 надресорні ба-
лки, 4 бокові рами візків, 8 клинів, 4 колісні пари. 
Ця модель має 114 ступенів вільності, містить 100 
силових елементів: 12 узагальнених пружних, 86 
контактних і 2 спеціальних силових елементів.  

Структурне представлення моделі засноване на 
використанні методу підсистем з деревом підсистем, 
як це показано на рис. 1.  

Рис.1. Структура підсистем моделі 

Підсистема «Візок» утворена двома включени-
ми підсистемами «Колісна пара» (КП), чотирма під-
системами «Клин», надресорною балкою, двома бо-
ковими рамами, чотирма підклиновими пружинами, 
двома комплектами пружин ресорного підвішуван-
ня. Фрикційні клинові гасителі представлено в якос-
ті окремих тіл, які володіють шістьма степенями ві-
льності кожне та перебувають в контактній взаємо-
дії з боковими рамами й надресорними балками. Ро-
зроблена модель динаміки платформи відбиває ос-
новні конструктивні особливості механічної частини 
вантажного вагона. 

При розробці імітаційної моделі передбачено 
можливість відображення технічного стану платфо-
рми як такого, що відповідає проєктній документа-
ції, так і фактичного технічного стану досліджува-
ного об’єкту. Для завдання технічного стану плат-
форми в загальну динамічну модель включено 10 
ознак, за якими визначаються: маса кузова; інерцій-
ні параметри колісної пари; профілі поверхонь ко-
чення і радіуси коліс; завищення/заниження клинів; 
висоти пружин ресорного підвішування; зазори в 
буксових пройомах у поздовжньому і поперечному 
напрямах; зазори між ковзунами кузова й візка; діа-
метри п’ятників і підп’ятників. Графічний вигляд 
цієї моделі показано на рис. 2. 

Рис. 2. Графічний вигляд моделі динаміки руху  
платформи моделі 13-4012 

Для оцінки умов безпеки руху та ходових якос-
тей вагонів колії 1520 мм прийнято систему показ-
ників, які визначаються за розрахунковими та екс-
периментальними методами [8]. Відповідно до нор-
мативних вимог визначені розрахункові значення 
наступних динамічних показників безпеки руху ван-
тажних вагонів: вертикальних  та горизонтальних 
поперечних  прискорень кузова в шворневому пе-
рерізі над першим візком; рамних сил в долях ста-
тичного навантаження колісної пари на рейки Hp;  
коефіцієнтів запасу стійкості колісної пари від схо-
дження з рейок за умови вкочування гребеня колеса 
на голівку рейки .  

Підтвердження адекватності розробленої моде-
лі динаміки платформи здійснено шляхом порівнян-
ня результатів моделювання з експериментальними 
даними на підставі аналізу вертикальних і горизон-
тальних прискорень кузова, отриманих при випро-
буваннях дослідної платформи. Оцінки середньок-
вадратичних відхилень прискорень кузова платфор-
ми у вертикальному й горизонтальному поперечно-
му напрямах приведено на рис. 3 і 4 (експеримента-
льні дані представлено кривими 1 червоного кольо-
ру, розрахункові показники – синього). Порівняння 
оцінюваних показників отриманих за результатами 
моделювання й експериментально свідчить про аде-
кватність розробленої моделі динаміки платформи, 
що надає підстави для достовірності подальшої оці-
нки динамічних показників платформи.  

Рис. 3. Середньоквадратичні відхилення прискорень  
кузова платформи у вертикальному напрямку  

Рис. 4. Середньоквадратичні відхилення прискорень  
кузова платформи в горизонтальному поперечному 

 напрямку  

За планом обчислювального експерименту 
розглянуто 8 розрахункових варіантів, зміст яких 
представлено в табл.    Слід  зазначити,  що,    
крім 8-го варіанту, стан колії відповідав фактично 
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встановленому на ділянці сходження. Розрахунки 
виконано при швидкості руху 68 км/год.   

Таблиця 
Розрахункові варіанти 

Варіант Зміст варіанта 

1 Вихідні параметри платформи, що відпо-
відають технічній документації 

2 Інерційні параметри зменшені до реаль-
них значень 

3 Геометричні характеристики поверхонь 
кочення та радіуси коліс з урахуванням 
зносів 

4 Фактичне положення клинів в ресорному 
підвішуванні 

5 Фактичні зноси в буксових напрямних  
6 Фактичні величини зазорів між ковзуна-

ми візків і кузова 
7 Параметри платформи, визначені за фак-

тичними значеннями, 
8 Параметри платформи такі самі, як за ва-

ріантом 7, але покращено стан колії.  

На рис. 5 представлено максимальні рамні 
сили maxHpm (m – номер варіанта) в долях стати-
чного навантаження колісної пари на рейки, розра-
ховані для кожного з розглянутих варіантів. За нор-
мативними вимогами гранично допустимий рівень 
рамних сил для порожніх вантажних вагонів стано-
вить 0,4.  

Рис. 5. Максимальні рамні сили maxHpm 

З отриманих результатів видно, що для плат-
форми, яка перебуває в номінальному стані (варіант 
1), і у випадку зносу коліс (варіант 3) максимальні 
рамні сили maxHp1 в долях статичного наванта-
ження досягають значення 0,5, що перевищує до-
пустимий рівень цього показника в 1,25 рази. 
Найменший рівень рамних сил отримано для варі-
антів 2 та 8, що обумовлено в першому випадку 
зменшенням маси кузова, а в другому випадку 
зменшенням нерівностей колії, тобто покращен-
ням стану колії.  

Мінімальні значення коефіцієнтів запасу стій-
кості колісної пари min  від сходження з рейок за 
умови вкочування гребеня колеса на голівку рейки 
наведені на рис. 6. Тут позначено гранично допус-
тиме значення для коефіцієнтів , що становить 
1,3.  

За розрахунковою оцінкою виходить, що міні-
мальні значення коефіцієнта запасу стійкості коліс-
ної пари від сходження з рейок отримані при всіх 

варіантах з плану експерименту нижче допустимого 
рівня. Таким чином можна констатувати, що для 
всіх розглянутих розрахункових варіантів умови 
стійкості платформи від сходження з рейок не за-
безпечуються. 

Рис. 6. Мінімальні значення коефіцієнтів запасу  
стійкості колісної пари min  

Співставлення отриманих значень показників 
maxHpm і min  вказує на їх невідповідність. Від-
сутність кореляції між оціночними даними цих по-
казників свідчить про недосконалість існуючих під-
ходів щодо оцінки умов  безпеки руху вантажних 
вагонів.   

З точки зору удосконалення системи оцінки 
стійкості колісних пар рухомого складу від схо-
дження з рейок представляє інтерес визначення 
випадків відриву коліс від голівок рейок. З цією 
метою розраховано значення підйому колеса над 
рейкою . Максимальні значення величини 
max  наведено на рис. 7.   

Рис.7. Максимальні значення підйомів колеса 
 над рейкою max  

Дані, представлені на рис. 7, свідчать про те, 
що за всіма варіантами моделювання мають місце 
випадки підйому коліс над рейками. Таким чином, 
явище розвантаження коліс є свідченням незадові-
льної вертикальної динаміки платформи. Ймовірно 
відповідна поведінка є наслідком прояву резонанс-
них режимів руху платформи [9]. В резонансних 
режимах в моменти повного розвантаження коліс 
при дії поперечних горизонтальних сил з’являється 
реальна загроза сходження колісних пар з рейок. 

Збурення, які викликають резонансні режими 
рухомого складу, пов'язані як з періодичними нерів-
ностями колії, так і з наявними дефектами коліс ти-
пу нерівномірний прокат, повзуни, вибої, навари 
тощо. В умовах експлуатації такі дефекти часто тра-
пляються на поверхнях кочення вагонних коліс. То-
му в спектрі збурень, які діють на вагон, що руха-
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ється, завжди присутні складові з частотою оберту 
колісних пар. Ці складові, навіть при допустимих 
дефектах коліс, достатні для розвитку резонансних 
явищ, коли швидкість руху вагона досягає критич-
ної величини при збігу частоти обертів колісної па-
ри fк з однією з власних частот fi.   

Графіки, наведені на рис. 8, ілюструють визна-
чення резонансних швидкостей при фактичних зна-
ченнях інерційних параметрів платформи і зміні ра-
діусу коліс r. Лінії 1, 2, 3 відповідають значенням 
частот коливань підскакування fп, бічної хитавиці fбx 
та галопування fг. Лінії 4, 5, 6 – це залежності частот 
обертів колісних пар за повною f1(v), фактичною 
f2(v) та граничною f3(v) товщинами ободів коліс, що 
відповідають радіусам коліс 0,475, 0,443 і 0,425 м.   

 

 

Рис. 8. Резонансні швидкості для порожньої  
платформи моделі 13-4012 

Значення резонансних швидкостей vп
кр, vбх

кр і vг
кр 

знаходяться за точками перетину горизонтальних 
ліній, що відповідають власним частотам коливань 
підскакування fп, бічної хитавиці fбх та галопування 
fг, з лініями 4, 5 і 6 при зазначених радіусах коліс. В 
залежності від товщин ободів коліс діапазони кри-
тичних швидкостей досліджуваної платформи ста-
новлять: за коливаннями підскакування – 60,8≤ vп

кр≤ 
67,8 км/год; за коливаннями бічної хитавиці – 65,8≤ 
vбх
кр≤ 73,5 км/год; за коливаннями галопування  – 

60,5≤ vг
кр≤ 67,5 км/год. Таким чином, резонансні 

швидкості порожньої платформи моделі 13-4012 
охоплюються робочими швидкостями руху вантаж-
них поїздів, що негативно позначається на умовах 
безпеки руху.  

Висновки. За результатами параметричного 
дослідження шляхом комп’ютерного моделювання 
динаміки руху універсальної платформи у порож-
ньому стані визначено відповідні показники безпеки 
руху і ходових якостей. З аналізу отриманих резуль-
татів дослідження визначено, що умови безпеки ру-
ху платформи порушуються за всіма розглянутими 
розрахунковими варіантами. Кількісними даними 
доведено, що суттєвий вплив на рівень показників 
безпеки руху здійснює технічний стан ходових час-
тин, зокрема коліс, та колії.  

Дослідженням резонансних режимів руху вста-
новлено, що критичні (резонансні) швидкості, при 
яких виникають випадки повного розвантаження 
коліс платформи, знаходяться в діапазоні робочих 
швидкостей руху вантажних поїздів. Ця обставина 

свідчить про створення реальної загрози безпеці ру-
ху. Тому рекомендується доповнити систему дина-
мічних показників безпеки руху величиною підйому 
колеса над головкою рейки. 
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Дёмин Ю.В., Дёмин Р.Ю., Черняк А.Ю. Оценка 

средствами компьютерного моделирования динамиче-
ских показателей безопасности движения вагона-
платформы  

В статье представлена общая характеристика 
компьютерной модели динамики движения грузового ва-
гона на тележках модели 18-100, примененная для оценки 
устойчивости от схода с рельсов вагона-платформы уни-
версального типа. Рассмотрены расчетные варианты, 
соответствующие техническому состоянию механиче-
ских частей как по проекту, так и с учетом изменений, 
которые получаются в процессе эксплуатации. Из анали-
за результатов компьютерного моделирования установ-
лены расхождения оценок безопасности движения по 
рамным силам и коэффициентам запаса устойчивости 
колесной пары от схода с рельсов.  Доказана необходи-
мость уточнения условий устойчивости подвижного со-
става в рельсовой колее оценкой возможной разгрузки ко-
лесных пар в резонансных режимах движения. 

Ключевые слова: универсальная вагон-платформа, 
компьютерное моделирование, показатели безопасности 
движения. 

 
 

Domin Yu., Domin R., Cherniak G. Evaluation by 
Means of Computer Simulation of the Dynamic Indicators 
of Traffic Safety of Flat Cars 

This study evaluates the conditions of stability from the 
derailment of freight cars on the example of the most common 
in the fleet of universal four-axle platform. A simulation model 
of the dynamics of the platform of its movement was used to 
study the dynamic indicators and assess the risks of derail-
ment. This model is based on a multi-body system approach, 

in which a mechanical system is a set of solid bogies connect-
ed by hinges and force elements. Confirmation of the adequa-
cy of the developed model of platform dynamics is carried out 
by comparing the simulation results with experimental data 
based on the analysis of vertical and horizontal body accel-
erations obtained during tests of the experimental platform. 
From the analysis of the obtained results of the research it is 
determined that the conditions of traffic safety of the platform 
are violated according to all considered calculation options. 
The quantitative data show that the technical conditions of the 
running gear, in particular wheels, and track, has a signifi-
cant influence on the level of traffic safety indicators. The ne-
cessity of clarifying the stability conditions of the rolling stock 
in the rail track by assessing the possible unloading of wheel-
sets in resonant driving modes is proved. Disturbances caused 
by resonant modes of rolling stock are associated with both 
periodic irregularities of the track and the existing defects of 
the wheels. Under operating conditions such defects often oc-
cur on the rolling surfaces of car wheels. Therefore, in the 
spectrum of perturbations acting on a moving car, there are 
always components with the speed of rotation of the wheel 
pairs.  These components, even with permissible wheel defects, 
are sufficient for the development of resonant phenomena, 
when the speed of the car reaches a critical value when the 
speed of the wheel pair coincides with one of the natural fre-
quencies. The study of resonant modes of movement found that 
the critical (resonant) speeds, at which there are cases of 
complete unloading of the platform wheels, are in the range of 
operating speeds of freight trains. This fact indicates the crea-
tion of a real threat to traffic safety. Therefore, it is recom-
mended to supplement the system of dynamic indicators of 
traffic safety with the amount of wheel lift above the rail head. 

Key words: universal flat car, computer simulation, traf-
fic safety indicators. 
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