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У статтях висвітлені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровському національному університеті заліз-

ничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань 
залізничного транспорту за такими напрямками: автоматизовані системи керування на транспорті, економіка транспорту, 
електричний транспорт, залізнична колія, моделювання задач транспорту та економіки, ремонт та експлуатація засобів 
транспорту, рухомий склад і тяга поїздів, транспортне будівництво.  

Вісник становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, док-
торантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників. 

В статьях отражены научные исследования, выполненные авторами в Днепропетровском национальном университете 
железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна и других организациях. Статьи посвящены решению актуаль-
ных вопросов железнодорожного транспорта по следующим направлениям: автоматизированные системы управления на 
транспорте, экономика транспорта, электрический транспорт, железнодорожный путь, моделирование задач транспорта и 
экономики, ремонт и эксплуатация транспортных средств, подвижной состав и тяга поездов, транспортное строительство. 

Вестник представляет интерес для работников научно-исследовательских организаций, преподавателей высших учеб-
ных заведений, докторантов, аспирантов, магистрантов и инженерно-технических работников. 
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УДК 625.173 

І. П. КОРЖЕНЕВИЧ (ДІІТ) 

ТЕОРЕТИЧНІ РОЗРАХУНКИ ПОТРІБНОГО ГАБАРИТНОГО 
РОЗШИРЕННЯ МІЖКОЛІЙЯ В КРИВИХ 

Розглядається можливість визначення потрібного габаритного розширення не за таблицями, а за форму-
лами. 

Рассматривается возможность определения требуемого габаритного уширения не по таблицам, а по фо-
рмулам. 

The possibility of determination of the required clearance widening by not on tables but on formulas is under 
consideration. 

Як відомо, на двоколійних та багатоколій-
них ділянках залізниць у кривих доводиться 
збільшувати міжколійну відстань [1]. 

Пов’язано це з тим, що при вписуванні ру-
хомого складу в криві його середня частина 
зсувається відносно осі колії всередину кривої, 
а кінці – назовні. Крім того, нахил рухомого 
складу, який відбувається у зв’язку з підвищен-
ням зовнішньої рейки, також зменшує габарит-
ну відстань між одиницями рухомого складу. 

Застосування стандарту [1] в автоматизова-
них системах проектування призводить до не-
обхідності програмного аналізу великої кілько-
сті таблиць і у разі зміни деяких нормативів 
проектування, а особливо ширини колії чи га-

бариту рухомого складу, робить непридатними 
такі таблиці для вирішення задачі. У той же час 
відомо, що чим більша кількість якихось зов-
нішніх чисел використовується в програмі, тим 
більша вірогідність похибки в розрахунках. Та-
кож у стандарті не передбачені проектні норми 
для підвищених швидкостей руху. 

Розглянемо за аналогією з [2] можливість 
теоретичного розрахунку потрібних габаритних 
розширень. 

У зв’язку з нахилом рухомого складу в кри-
вій на сусідніх коліях на кути α1 та α2 (рис. 1) 
верхня частина рухомого складу нахиляється 
всередину кривої. 

 
Рис. 1. Розширення, пов’язане з нахилом рухомого складу 

87



У результаті таких нахилів рухомий склад 
відхиляється від осі колії. Оскільки в загально-
му випадку підвищення зовнішньої рейки на 
зовнішній та внутрішній коліях відрізняються, 
це призводить до того, що зміщення рухомого 
складу всередину кривої буде різним. Нас ціка-
вить випадок, коли зміщення від нахилу на зов-
нішній кривій буде більшим за відповідне змі-
щення на внутрішній кривій. У цьому випадку 
потрібне додаткове розширення міжколії. 

Згідно з рис. 1, з достатньою точністю змі-
щення від нахилу aн для кожної з колій можна 
визначити за такою формулою: 

 н
h Ha

S
⋅

= , (1) 

де h – підвищення зовнішньої рейки; 
    H – висота габариту рухомого складу; 
    S – відстань між осями рейок. 

Відповідне потрібне габаритне розширення 
∆aн буде визначатися як різниця між зміщення-
ми від нахилу для зовнішньої та внутрішньої 
колій. У випадку, якщо нахил на зовнішній ко-
лії буде меншим за нахил на внутрішній колії, 
∆aн  приймається рівним нулю. 

У стандарті [1] розрізняють експлуатаційні 
та проектні норми. Експлуатаційні норми вима-

гають меншого розширення, оскільки вони роз-
раховуються для наявного стану колій і пови-
нні змінюватися зі зміною підвищень зовніш-
ньої рейки на коліях. Експлуатаційні норми до-
зволяється використовувати як тимчасові для 
зменшення вартості робіт з їх впровадження. 

У випадку застосування експлуатаційних 
норм для розрахунків беруться підвищення, які 
встановлені для кожної з колій відповідно до 
швидкостей, які плануються на цих коліях. 

Проектні ж норми розглядають найгірший 
випадок: нульове підвищення на внутрішній 
колії і максимальне підвищення – на зовнішній. 

Максимальне підвищення визначається, ви-
ходячи з встановленої максимальної швидкості 
та допуску на непогашене прискорення. 

Слід зазначити, що при підвищенні швидко-
сті руху поїздів на якихось напрямках слід обо-
в’язково перевіряти міжколійні відстані на га-
баритність, оскільки нові швидкості будуть ви-
магати нових підвищень зовнішньої рейки.  
У той же час в стандарті [1] практично  
не розглядалися швидкості руху на рівні 
140…160 км/год, і неврахування цього фактора 
може призводити до порушень безпеки руху. 

Визначимо тепер потрібне габаритне роз-
ширення, яке виникає в плані (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Зменшення габариту в горизонтальній площині 

Це габаритне розширення в найгіршому ви-
падку буде складатися зі зміщення середини 
вагона всередину кривої на зовнішній кривій аз 
та зміщення кінця вагона назовні кривої на 
внутрішній кривій ав. 

З достатньою точністю можна вважати, що 
колія на протязі вагону є колом. Тоді ці змі-
щення можна визначати, згідно з рис. 3, за та-
кою формулою: 

 2 2z R R b= − − . (2) 

 

 
Рис. 3. Визначення зміщення в кривій 
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За значення b слід приймати половину жор-
сткої бази вагона при визначенні зміщення на 
зовнішній кривій чи половину повної довжини 
вагона – на внутрішній кривій. 

Алгоритм розрахунків потрібного габарит-
ного розширення такий: 

1. Визначаються радіуси кривизни у від-
повідних точках зовнішньої та внутрішньої ко-
лій. 

2. Для експлуатаційних норм приймають-
ся відповідні підвищення зовнішньої рейки для 
зовнішньої та внутрішньої колій. Для проект-
них норм приймається підвищення внутрішньої 
колії рівним нулю, а для зовнішньої визнача-
ється, виходячи з максимальної встановленої 
швидкості та нормативу непогашеного приско-
рення. 

3. Для цих підвищень визначається потрі-
бне розширення міжколійя від нахилу кузова. 

4. Визначається зміщення середини вагона 
всередину кривої для зовнішньої колії та змі-
щення кінця вагона для внутрішньої колії. 

5. За потрібне габаритне розширення бе-
реться сума розширень від нахилу кузова, від 

зміщення середини вагона та від зміщення кін-
ця вагона. 

Запропонований підхід дозволяє обґрунто-
вано програмно визначати потрібні габаритні 
розширення міжколійя у випадках, які не роз-
глядалися в стандарті [1]. 
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