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ПЕРЕДМОВА 

 

Ефективність роботи рейкового транспорту багато в чому визнача-

ється технічною досконалістю локомотивів, моторних вагонів, трамваїв, а 

також станом рейкової колії. Від процесів, що проходять у контакті взає-

модіючих між собою колеса і рейки, залежить в цілому ефективність робо-

ти рухомого складу залізниць. Рейкова колія та рухомий склад в конструк-

тивному відношенні взаємно зумовлюють один одного і являють собою 

єдину механічну систему. Виникаючі в елементах колії та рухомого складу 

зусилля тісно взаємно залежать від їх стану. Поліпшення утримання шля-

ху, зменшуючи сили взаємодії рухомого складу та шляху, поліпшує умови 

роботи як самого шляху, так і вагону, що рухається по ньому. Оскільки ці-

лий ряд змінних показників стану шляху (норми та допуски в розмірах ко-

лії, жорсткість шляху, конструкція його елементів, стан і положення цих 

елементів та ін.) та стану рухомого складу (норми та допуски в розмірах 

колісних пар, їх конструкція, жорсткість ресор, стан елементів конструкції 

візка та вагону та ін.) по-різному взаємно впливають один на одного, то бе-

зумовно має місце оптимальне з'єднання вказаних елементів в тих або ін-

ших умовах роботи залізничної колії. 

В сучасних умовах експлуатації вагонів парку залізниць важлива 

увага приділяється вдосконаленню їх конструкції, а також підвищенню по-

казників надійності і експлуатаційних якостей рухомого складу. Тому на 

залізничному транспорті України до особливо важливих на сучасному ета-

пі розвитку відносяться науково-технічні роботи і дослідження, пов’язані з 

розв’язуванням задач, присвячених вирішенню проблеми забезпечення на-

дійності комплексу вагон – рейка, тобто проблеми механічної взаємодії в 

системі “вагон – рейкова колія”. 

При русі вагону його вузли і агрегати зазнають впливу динамічних 

сил, а саме сил взаємодії між вагонами і локомотивами, сил взаємодії з 

верхньою будовою колії та ін., які змінюються як за часом, так і за напрям-
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ком і мають ударний і ймовірний характер. Практика показує, що однією з 

основних технічних причин коливань вагону і прогинів зв’язаної з ним в 

єдину механічну систему рейкової колії шляху, є нерівності рейки, які є 

наслідком непостійної жорсткості за довжиною верхньої будови колії і не-

рівномірного за довжиною накопичення в ньому залишкових деформацій. 

Розв’язання кожної задачі досліджень і практичного застосування науки 

про взаємодію рухомого складу і колії здійснює істотний вплив на розви-

ток залізничного транспорту, на безпеку руху поїздів, на величини припус-

тимих швидкостей руху, а також і на пропускну і провізну спроможність 

залізниць, на економіку утримання рухомого складу і колії, умови габари-

тної прохідності рухомого складу та ін. 

В книзі рухомий склад і рейковий шлях залізниць представлено у ви-

гляді єдиної взаємодіючої механічної дискретно-континуальної системи. 

При цьому зниження сил динамічної взаємодії запропоновано забезпечити 

удосконаленням як ходової частини вагону і шляху, так і технічного утри-

мання їх експлуатації. Важливо відмітити, що в роботі основна мета дослі-

джень динамічних процесів в системі “вагон-рейкова колія” сформульова-

на як задача створення методів визначення раціональних і оптимальних 

значень параметрів системи. Це дозволило забезпечити визначення екс-

плуатаційних і конструктивних параметрів вагона і верхньої будови колії, 

величини яких забезпечують тиски на баластовий шар, що не перевершу-

ють гранично припустимих значень. 

Дана книга є першою систематизацією і узагальненням результатів 

дослідження і визначення експлуатаційних і конструктивних параметрів 

механічної взаємодії в транспортному системному комплексі « вагон – 

рейкова колія в зоні стикової нерівності» з урахуванням експлуатаційних, 

механічних і геометричних параметрів транспортного засобу, рейки, сти-

кових накладок, шпали і баластового шару, а також граничних умов закрі-

плення і прогинів віддаючої і приймаючої рейок. 

Заслуговує особливої уваги методи моделювання процесів у транс-
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портному комплексі “вагон - рейкова колія в зоні стикової нерівності”, що 

дозволило визначити і проаналізувати величини та діапазони зміни доуда-

рної швидкості, горизонтальної координати ударного імпульсу, а також 

прогинів приймаючої рейки при варіюванні швидкості, завантаження ваго-

на і висоти ступіні стику. На прикладах реального рейкового шляху і трам-

вайного вагону розглянуто особливості використання методів. Слід підк-

реслити, що всі вказані методи і результати є новими. Їх використання до-

цільно не тільки в задачах взаємодії шляху і рухомого складу, а й в області 

проектування нових і удосконаленні існуючих транспортних засобів і рей-

кової полотнини залізниць. Становить інтерес розв’язана задача оптиміза-

ції експлуатаційних і конструктивних параметрів транспортного засобу і 

верхньої будови з урахуванням їх механічної взаємодії в зоні стикової не-

рівності, що дозволило визначити швидкості транспортного засобу на ді-

лянці і ексцентриситет стикового зазору, а також тип шпальних грат, які 

одночасно мінімізують максимальний прогин приймаючої рейки під пер-

шою шпалою приймаючої рейки на фазі зростання. 

Оцінюючи проведені дослідження, необхідно підкреслити, що ство-

рена В.П. Шпачуком, В.Х. Далекою та А.В. Коваленком теорія динамічної 

взаємодії в транспортному механічному комплексі “вагон, як багатовимір-

на дискретна механічна система – верхня будова колії, як континуальна 

система” безумовно стане основою для розвитку цілого наукового напрям-

ку стосовно рухомого складу залізниць, рейкового транспорту, підвищить 

його надійність, довговічність та зменшить об’єм експериментів і витрати 

при проведенні натурних випробувань. 

 
Завідувач кафедри "Експлуатація та ремонт  
рухомого складу" Української державної  
академії залізничного транспорту,  
доктор техн. наук, професор,  
академік Транспортної академії України,  
лауреат державної премії України  
в галузі науки та техніки       Е.Д. Тартаковський 
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ВСТУП 

 

Залізниці України в даний час усе гостріше відчувають дефіцит у ру-

хомому складі і матеріалах верхньої будови колії. З огляду на важливість 

проблеми, виникає необхідність зниження взаємовпливу вагона і колії, 

особливо в зоні стиків, удосконалення конструкції вагона і верхньої будо-

ви колії, переходу до більш надійних, довговічних і високошвидкісних за-

собів транспорту, а також упровадження ресурсозберігаючих технологій. 

Практика показує, що істотно слабким місцем в процесах динамічної взає-

модії вагона з верхньою будовою колії є ізольовані стикові нерівності ко-

лії, що відносяться до рейкових стиків. При цьому найбільш інформатив-

ним показником взаємодії в системі «вагон – рейка» є осадка баластового 

шару в місцях стикових нерівностей під шпалами рейки, тому що в цих мі-

сцях рейка, як правило, випробує найбільші динамічні навантаження удар-

ного типу. Динамічна взаємодія вагона і приймаючої рейки в зоні стику 

викликає додаткові дії ударів на агрегати вагона, а також призводить до 

дефектів колії, що обумовлюють її загальний технічний стан і ресурс. Та-

кож залишкова і пружна деформація баластового шару в цій зоні служить 

причиною виникаючих осідань, перекосів, виплесків, що, у свою чергу, ще 

більш збільшують рівень динамічного впливу з боку колії на вагон. Вона, 

як показує практика, приводить до зминання торців рейок, наклепу, вико-

лам, утворенню козирків, тріщин й ін. У результаті збільшується угон ко-

лії, з'являються стики з сліпими і розтягнутими зазорами. Таким чином, 

досвід експлуатації свідчить, що проблему взаємодії транспортного засобу 

і колії необхідно розв’язувати комплексно, а саме, з позицій взаємодії в си-

стемі «вагон, як багатомірна дискретна механічна система – верхня будова 

колії, як континуальна система». Норми терміну служби рухомого складу і 

рейок, що визначають періодичність їхньої заміни, є функцією роботи рей-

кової колії під рухомим складом, типу і виду кріплення рейок, характерис-

тик верхньої будови колії, умов його експлуатації. Слід також зазначити, 
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що в процесі експлуатації рейкової полотнини, у результаті впливу зовні-

шніх кліматичних і механічних (поздовжні і вертикальні сили взаємодії 

колісної пари з рейкою) факторів, геометричні параметри ізольованих сти-

кових нерівностей є нестаціонарними. Це також обумовлює їхній істотний 

вплив на процеси ударної взаємодії на вагон в місцях стиків. 

Актуальність проблеми удосконалення параметрів вагона і верхньої 

будови колії з урахуванням їх механічної взаємодії обумовили необхід-

ність проведення даних досліджень. 

Проведений аналіз стану питання в області взаємовпливу транспорт-

ного засобу і рейкової колії показує, що в даний час постановка задачі удо-

сконалення параметрів вагона і верхньої будови колії з урахуванням їх ме-

ханічної взаємодії є актуальною. 

В розділі 1 даної книги на базі енергетичного підходу і загальних те-

орем динаміки проведено дослідження параметрів силової ударної і дина-

мічної взаємодії вагона з рейковою колією у місці стикового з'єднання з 

урахуванням їх експлуатаційних, механічних і геометричних факторів. 

В розділі 2, базуючись на результатах аналізу фотографічних дослі-

джень конструктивних характеристик стиків реальних рейкових колій, а 

також стану проблеми, розроблено структурну класифікаційну схему конс-

труктивної кінематичної взаємодії вагона і рейкової колії в місці стикового 

з'єднання, а також створено адаптовану до механічної системи «вагон – 

рейкова колія у зоні стику» етапізовану методику статистичного аналізу 

параметрів взаємодії. 

Третій розділ присвячено методам моделювання і чисельного аналізу 

процесів у транспортному системному дискретно–континуальному механі-

чному комплексі «вагон – рейкова колія, у місці стикового з'єднання», що 

дозволило установити і проаналізувати параметри статичної і динамічної 

взаємодії з урахуванням експлуатаційних, механічних і геометричних па-

раметрів транспортного засобу, рейки, стикових накладок, шпали і балас-
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тового шару, а також граничних умов закріплення і прогинів віддаючої і 

приймаючої рейок. 

В розділі 5 монографії розв’язано задачу оптимізації експлуатацій-

них і конструктивних параметрів транспортного засобу і верхньої будови 

колії з урахуванням їх взаємодії в зоні ізольованої стикової нерівності при 

варіюванні ексцентриситету стикового зазору. 

В шостому розділі книги розроблено способи технічної реалізації 

пристроїв для виміру і контролю параметрів конструктивної кінематичної 

взаємодії в системі «вагон – рейкова колія у зоні стикового з’єднання». 
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РОЗДІЛ 1 

СТАН ПИТАННЯ В ОБЛАСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ВЗАЄМОДІЇ І НАДІЙ-

НОСТІ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ І ВЕРХНЬОЇ БУДОВИ КОЛІЇ НА 

ДІЛЯНКАХ З ІЗОЛЬОВАНИМИ СТИКОВИМИ НЕРІВНОСТЯМИ 

 
 
1.1 Аналіз механічних схем і методів розрахунку ударної і дина-

мічної взаємодії вагона з рейковою колією в місці стикових з'єднань 

 
В даний час, як показують дослідження багатьох вітчизняних і зако-

рдонних учених [1–23], проблеми взаємодії транспортного засобу і рейко-

вої колії в місці стикових з'єднань, а також параметри конструкції рухомо-

го складу і колії, що забезпечують їхню мінімізацію і параметричну опти-

мізацію, є найбільш актуальною задачею сучасної науки і техніки з огляду 

на тенденції переходу до більш надійних, довговічних і високошвидкісних 

засобів транспорту. 

При цьому, як предмет дослідження, розглядаються параметри конс-

трукції рухомого складу і колії, а також характеристики їхньої взаємодії: 

сили взаємодії рухомого складу і колії, аналітичні методи розв’язання за-

дач про кількісні параметри взаємодії вагона і рейкової колії. 

Наприклад, у роботах [3–10] взаємодія вагона з рейковою колією ро-

зглянуті в обсязі механічної системи «колесо–рейка» як маси на пружній 

рейковій підставі. Тут же запропоновано розглядати, що сила ударної вза-

ємодії при проходженні колесом стикової нерівності збільшується при збі-

льшенні швидкості, однак при цьому, як показують результати досліджень 

[24–27], не враховуються для стику типу «зазор – ступінь вгору» швидкість 

руху транспортного засобу, швидкості центра мас колеса до і після удару, а 

також кутовий параметр зазору стику, як функція геометричних характе-

ристик колеса і зазору стику (кута α0 між Rд і P на рис. 2.3 даної роботи), а 

для стику типу «зазор» – геометричні і механічні характеристики стикових 

накладок, самих рейок, а також жорсткісні характеристики віддаючої і 

приймаючої рейок на кінці. Крім того, у роботі [3] запропоновано, що при 
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стику типу «зазор–ступінь униз» динамічна взаємодія постійна аж до най-

вищої швидкості. Тут, однак, не враховано, що кінематичні характеристи-

ки ударної взаємодії (доударна швидкість, лінійна координата механічного 

контакту колеса з рейкою) є функціями завантаження вагона, жорсткості 

його підвіски, а також висоти стику [28]. Також, що параметри інтенсивно-

сті динамічної взаємодії, виражені через прогини приймаючої рейки під 

першою шпалою, залежать від завантаження вагона, швидкості руху ваго-

на, жорсткості підвіски і баластового шару, а також величин зазору і висо-

ти ступіні стику [26–27]. 

Далі, у відомих роботах [2–10] також запропонована емпірична фун-

кціональна залежність для визначення сил взаємодії в контакті «колесо–

рейка» для ступіні типу «зазор–упор» і «зазор – ступінь вниз». При цьому, 

однак, як показано в розділі 2.1 дійсної роботи, не враховується комплекс-

ний характер механізму ударно–динамічної взаємодії в системі «колесо – 

рейка» з урахуванням фаз руху колеса, у тому числі балістичного. Також 

тут процеси ударної взаємодії обмежені дискретними механічними моде-

лями, тобто без урахування параметрів механічної континуальності реаль-

ної рейкової колії, як це зроблено, наприклад, у працях [1, 26,29–33] й ін. 

У роботі [2] показано, що визначити приведену масу рейки при ударі 

в місці стику надзвичайно складно і вона «орієнтовно» у 1,5 рази менше, 

ніж у проміжних перерізах рейки. Однак у запропонованій при цьому фор-

мулі для визначення сили ударної взаємодії не враховуються: амплітуда 

ударного імпульсу, приведена маса колеса, вплив сусідніх коліс для відда-

ючої рейки, а також діапазони зміни швидкості руху вагона [27,28]. 

У працях [1,2] показано, що при низьких швидкостях руху залізнич-

ного транспорту (швидкості руху транспортного засобу, відповідно до 

норм регламенту [33], лежать у межах [0 ÷ 15] м/с, механічна схема дина-

мічної взаємодії вагона і рейкової колії може бути промодельована дискре-

тною механічною схемою з урахуванням приведеної маси колії. Однак при 

цьому не враховуються: статичні і динамічні прогини віддаючої і прийма-

ючої рейок у залежності від кількості наїжджаючих на рейку колісних пар. 
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Не враховуються масові характеристики завантаження вагона і континуа-

льності моделей віддаючої і приймаючої рейок, а також деформаційні ха-

рактеристики стикових накладок у режимі плоского напруженого стану. 

Крім того, у відомих роботах [1,2] не розглядаються питання впливу на ба-

зову характеристику взаємодії між рухомим колесом вагона і приймаючою 

рейкою колії, а саме – прогини приймаючої рейки під першою шпалою ко-

лії, що є найважливішою характеристикою взаємодії в системі «вагон – 

рейкова колія».  

У роботах [34,35] не були розглянуті особливості впливу прогинів 

приймаючої рейки, а також наявності накладок рейки на характеристики 

його зсуву в залежності від швидкості руху транспортного засобу в зоні 

стикової нерівності, яка мінімізує максимальний прогин приймаючої рейки 

під першою шпалою рейкової колії на фазі його зростання. При цьому як 

задані параметри не були прийняті механічні і геометричні параметри ва-

гона і верхньої будови колії, а також не враховувалися перша і наступні 

власні форми коливань рейки. Також у якості змінних параметрів не був 

прийнятий ексцентриситет "е" стикового зазору [34], що є найважливішою 

характеристикою верхньої будови колії. 

У роботах [36–38], присвячених питанням взаємодії транспортного 

засобу і балкових конструкцій на пружній основі, показано, що досліджен-

ня процесів прогинів зазначених «нескінченних» рейок вимагає урахуван-

ня декількох форм коливань. При цьому, однак, не вказується їхня кіль-

кість. А також не враховуються комплексно питання впливу на прогини 

приймаючої рейки жорсткості накладок стикового зазору і найважливіша 

характеристика стикового зазору – жорсткість приймаючої рейки. Тому 

отримані в роботах [36–38] результати досліджень, будучи аналітичними, 

не можуть бути використані для розв’язання поставленої в даній роботі 

конкретної задачі дослідження й оптимізації прогинів приймаючої рейки 

під першою шпалою з урахуванням експлуатаційних, конструктивних і ме-
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ханічних параметрів транспортного засобу, рейкової колії і функціоную-

чих накладок в обсязі перших п'яти форм коливань приймаючої рейки. 

 
1.2 Оцінка експлуатаційних і конструктивних параметрів вза-

ємодії вагона і рейкової колії в місці стикового з'єднання 

 

У розділах 2,3,4,5 даної роботи, а також у працях [26–28,43], встано-

влено, що параметри ударної і динамічної взаємодії вагона з рейкою в міс-

ці стику є функцією швидкості руху вагона Vx, геометричних (r,A,L1) і ме-

ханічних (с,b,m1,m2) параметрів транспортного засобу, величин зазору ∆ і 

висот h, h1, h2 стику, а також геометричних (J, Jн, F, Fн) і механічних (E, Eн,) 

параметрів верхньої будови колії.  

У цьому зв'язку в даному розділі роботи виконаний огляд відомих 

стикових з'єднань з погляду експлуатаційної і конструктивної взаємодії ва-

гона з рейковою колією у місці аналізованої нерівності, а також надійності, 

трудомісткості виготовлення, монтажу й обслуговування стикового з'єд-

нання. Надалі результати даних досліджень використані при розробці 

структурної класифікаційної схеми рейкових стиків, що дозволила з термі-

нологічно однакових позицій провести виконані в даній роботі досліджен-

ня з удосконалювання експлуатаційних і конструктивних параметрів ваго-

на і верхньої будови колії з урахуванням їх взаємодії на ділянці з ізольова-

ною стиковою нерівністю.  

Розглянемо комплексно конструкції відомих рейкових стикових 

з'єднань. 

Рейкове стикове з'єднання, описане в роботі [44], містить скобу (рис. 

1.1,а), перемичкою якої охоплені підошви стикованих рейок, а кінці гілок 

розташовані вертикально з обох сторін від шийок рейок і зв'язані один з 

одним за допомогою кріпильних елементів, пропущених через співосні 

отвори, виконані в гілках скоби й у шийках рейок. Стикове з'єднання пос-

тачене тригранним у поперечному перерізі клином, розміщеним поздовж-
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ньо між перемичкою скоби і підошвами рейок, причому центральне ребро 

клина звернено до внутрішньої поверхні перемички скоби і розташовано у 

вертикальній площині симетрії рейок, протилежна йому грань – нижнім 

поверхням підошов рейок, а перемичка скоби виконана у формі суміжних 

до центрального ребра граней клина. 

У роботі [45] запропоноване рейкове стикове з'єднання (рис. 1.1,б), 

що містить у собі фіксатор рейок, виконаний у формі скоби, перемичкою 

якої охоплені підошви рейок, а рівнобіжними гілками, розташованими вер-

тикально, охоплені шийки рейок. Тут галузі скоби встановлені в розпір 

між верхніми гранями підошов рейок і нижніх граней їхніх голівок, а кінці 

гілок відігнуті в сторони паралельно нижнім граням голівок рейок. 

 

    

          а     б      в         г 

Рис. 1.1. Стикові з'єднання рейок за допомогою скоби: 1 – стиковані рейки;  

2 – скоба; 3 – клин; 4 – стикові накладки; 5 – вкладиш; 6 – П–образний крі-

пильний елемент 

 

Конструктивна схема рейкового стикового з'єднання (рис. 1.1,в) міс-

тить у собі [46] розташовані з обох сторін від рейок стикові накладки і 

пружний фіксатор накладок, виконаний у виді скоби, що охоплює своєю 

перемичкою підошви стикованих рейок і взаємодіючої своїми вільними кі-

нцями з частинами накладок. У з'єднанні внутрішні поверхні вільних кін-

ців скоби виконані опуклими убік рейки і підгорнуті до відповідно увігну-

тих зовнішніх поверхонь накладок у їхніх середніх зонах. 

Рейкове стикове з'єднання [47] містить скобу (рис. 1.1,г), що охоп-

лює підошви стикованих рейок і має вертикальні стінки, одна з яких вико-
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нана у виді стикової накладки, установленої в розпір між верхньою гранню 

підошви і нижньою гранню головки рейки, і поперечний кріпильний еле-

мент, пропущений крізь співосні отвори, виконані в шийці рейки й у стін-

ках скоби, і зафіксований стопором. Дане рейкове стикове з'єднання поста-

чене вкладишем, установленим подовжньо між шейками рейок і іншою ве-

ртикальною стінкою скоби і виконаним у плані із симетричної щодо пло-

щини стику опуклістю зверненої до зазначеної стінки скоби, і з отворами 

на кінцях, співосними з отворами в шийках рейок, кріпильний елемент ви-

конаний П–образним, його гілки пропущені крізь згадані співосні отвори, а 

внутрішня поверхня перемички підгорнута до зовнішньої поверхні зазна-

ченої однієї стінки скоби. 

Недоліком конструкцій рейкових з'єднань, описаних у роботах  

[44–48] і приведених на рис. 1.1, є нестаціонарність параметрів динамічної 

взаємодії в системі «колесо – рейкова колія в місці стику» в результаті пе-

ріодично повторюваних механічних ударів і кліматичних факторів, що 

змінюються, а також складність монтажу і демонтажу рейок, особливо в 

кривих і місцях з обмеженим доступом. 

Описане в роботі [48] рейкове стикове з'єднання (рис. 1.2) містить 

розташовані по обидві сторони від рейок стикові накладки, одна з яких ви-

конана з виступом у формі гака на своїй зовнішній бічній поверхні, розта-

шованим у поперечній вертикальній площині, пропущений крізь співосні 

отвори в накладках і шийку відповідної рейки сполучний палець, на кінці 

стрижня якого виконана горизонтальна виїмка, сполучена з виступом одні-

єї накладки, і пружний подовжній фіксатор, розміщений між виїмкою па-

льця і виступом накладки. 

У зоні стику воно постачено встановленою підрейковою підкладкою, 

виконаної заодно з зазначеною однією накладкою, при цьому зазначений 

виступ у формі гака розташований у нижній зоні накладки і його кінець 

звернений нагору. 
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Рис. 1.2. Стикові з'єднання рейок за допомогою спеціальної накладки:  

1 – стиковані рейки; 2 – підкладка; 3 – накладки; 4 – гак, 5 – сполучний па-

лець; 6 – скоба; 7 – пружний подовжній фіксатор 

 

Такому виконанню стикового з'єднання властива позитивна динаміка 

зміни динамічної і конструктивної взаємодії в системі «колесо – рейка», а 

також низькі експлуатаційні характеристики, обумовлені ударною взаємо-

дією колеса вагона з приймаючою рейкою, що приводить до процесів 

утворення усталосних тріщин, пластичної деформації і виколам торців 

рейки. 

У рейковому стиковому з'єднанні [49] кінці стикових рейок  

(рис. 1.3,а) зрізані в плані кососиметрично щодо їхньої поздовжньої осі і 

зв'язані один з одним за допомогою поперечних кріпильних елементів, що 

проходять через виконані в рейках співосні отвори, при цьому ширина ши-

йок рейок дорівнює ширині їхніх голівок. 

 

   

а     б    в 

Рис. 1.3. Рейкове стикове з'єднання з косою формою стику: 1 – стиковані 

рейки; 2 – підкладка; 3 – шпала; 4 – накладка; 5 – зварений шов; 6 – ви-

ступ; 7 – паз; 8 – подовжні скоси; 9 – косий зріз; 10 – зазор; 11 – прямий 

зріз 
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З'єднання постачено бічними накладками, жорстко прикріпленими 

до рейок зазначеними кріпильними елементами, що розташовані на рівні 

сполучення нижніх граней їхніх голівок із шейками, за межами з'єднання, 

причому довжина накладок дорівнює довжині ділянки рейок, на якому 

ширина шийок дорівнює ширині голівок, а зазначена ділянка дорівнює  

L = КВ/tgα, де К = 3...6, В – ширина головки рейки, α – кут зрізу кінців ре-

йок щодо поздовжньої осі. 

Рейковий стик (рис. 1.3,б) утворений [50] з'єднаними між собою кін-

цями рейок, торці яких конгруентні і кожний утворений рознесеними між 

собою в поздовжньому напрямку перпендикулярними поздовжньої осі 

площинами, розташованими з бічних сторін рейки і сполученими між со-

бою в зоні голівки площиною, розташованої під кутом до поздовжньої вер-

тикальної площини, а в зоні підошви – співпадаючої, з останньою. Тут ви-

ступаюча частина торця кожної рейки в зоні підошви виконана з виступом 

для взаємодії з пазом, що виконаний у зоні підошви стикованої з ним рей-

ки, при цьому ширина шийки кінця кожної рейки в зоні стику дорівнює 

ширині голівки. 

Рейкове стикове з'єднання (рис. 1.3,в) містить [51] стикові накладки, 

розташовані з обох сторін від рейок і зв'язані з ними кріпильними елемен-

тами, причому голівки і шийки рейок на кінцях зрізані в плані косо під ку-

том до поздовжньої осі рейок, а підошви в крайовій зоні під прямим кутом 

до зазначеної осі. Зазначені зрізи підошов рейок виконані до зон перети-

нання з площинами проекцій голівок на підошви, рознесені в подовжній 

горизонтальній площині і сполучені з площинами зрізу голівок і шийок. 

Недоліками запропонованих у роботах [49–51] з'єднань є: наявність 

зворотного впливу ударної взаємодії між опорними поверхнями скосів кі-

нців стикованих рейок на параметри силової і кінематичної взаємодії між 

колесом, що проходить стик і віддаючої і приймаючої рейками стикового 

з'єднання; низька жорсткість віддаючої рейки на кінці, що приводить до 
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зростання параметрів силової і кінематичної взаємодії в системі «колесо – 

рейка»; складність виготовлення і монтажу. 

Рейкове стикове з'єднання (рис. 1.4,а) містить [52] рейки, на кінцях 

яких виконані відповідні виступи і западини, що знаходяться друг із дру-

гом у зачепленні і чергуються по ширині рейок, орієнтовані в поздовжній 

вертикальній площині. 

Торці виступів виконані з отвірними, що чергуються по висоті рейки 

і лежать у вертикальних площинах додатковими виступами і западинами, 

профіль яких обкреслений по кривій лінії. 

 

    

а   б   в         г 

   

д   е   ж 

Рис. 1.4. Рейкове стикове з'єднання з фігурною формою стику:  

1 – стиковані рейки; 2 – виступ; 3 – западина; 4 – додатковий виступ;  

5 – вушка; 6 – обмежувальні стрижні; 7 – упор; 8 – накладки з прип-

ливами 

Рейкове стикове з'єднання (рис. 1.4,б) містить у собі [53] рейки, кін-

цеві ділянки яких виконані з відповідними один одному поздовжніми ви-

ступами і виїмками. Кінцева ділянка однієї рейки виконана із двома поздо-

вжніми виступами, розташованими симетрично щодо подовжньої осі рей-

ки і рознесеними по вертикалі, верхня поверхня одного з яких сполучена з 

верхньою поверхнею головки рейки, нижня поверхня другого – з нижньою 
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поверхнею підошви, а кінцева ділянка другої рейки виконана з одним 

центральним подовжнім виступом, розміщеним між виступами зазначеної 

однієї рейки, при цьому виїмка утворена зазначеними виступами однієї 

рейки. 

Рейкове стикове з'єднання (рис. 1.4,в) містить рейки [54], кінці яких 

виконані з поздовжньо розташованими симетрично щодо подовжньої осі 

рейки відповідно виступом і западиною відповідної форми, що входять 

один в іншу. Зазначені виступ і западина виконані в плані у формі рівнобі-

чної трапеції кожний, менша підстава якої у виступу звернена до западини, 

на усю висоту рейок. 

Стикове з'єднання рейок (рис. 1.4,г) має підтяті голівки кінців, що 

сполучаються, з виступами і пазами [55], причому виступи і пази однієї 

рейки знаходяться у взаємодії з відповідними пазами і виступами іншої 

рейки для запобігання як вертикальних, так і поперечних зсувів кінців цих 

рейок відносно один одного. Голівки рейок у зоні стику мають збільшену 

висоту, а виступи, виконані на кожній рейці, є частинами його голівки, ви-

ходять у подовжньому напрямку за загальний торець шийки і підошви цієї 

рейки на ту саму величину. По обидва боки шийки кожної рейки в його 

краї маються об'єднуючі голівку, шийку і підошву цієї рейки вушка, при-

чому у вушках обох рейок виконані поздовжні співосні наскрізні отвори, у 

які щільно вставлені обмежувальні стрижні, що мають на кінцях упори. 

Рейкове стикове з'єднання (рис. 1.4,д) містить рейки [56], кінці яких 

з'єднані внахлест так, що голівка однієї рейки виконана з подовжнім кон-

сольно–розташованим виступом, обпертим на поздовжній консольно роз-

ташований виступ, сполучений із шийкою і підошвою іншої рейки. Тут го-

лівка іншої рейки і його поздовжній виступ виконані з додатковими верти-

кальними виступами, що входять у відповідної форми виїмки, виконані ві-

дповідно на торці поздовжнього виступу однієї рейки і на торці його пі-

дошви, що виконана з виступаючою частиною. 
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Рейкове стикове з'єднання (рис. 1.4,е) містить рейки [57], голівка од-

ного з яких виконана з подовжнім виступом, обпертим на шийку іншої 

рейки, голівка якого виконана з відповідною виїмкою. Шийка зазначеної 

однієї рейки виконана з орієнтованим у подовжній вертикальній площині 

Г–образним виступом, кінець якого звернений униз, а в підошві іншого ви-

конана вертикальна виїмка, у якій розміщений зазначений кінець. 

Стикове з'єднання рейок (рис. 1.4,ж) містить [58] стягнуті болтами 

бічні накладки, розміщені між голівкою і підошвою рейок, що з'єднуються, 

і маючи припливи на висоту головки рейки у виді її частини, при цьому 

торцева поверхня кожної з рейок, що з'єднуються, утворена в зоні підошви 

площиною, перпендикулярної подовжньої осі рейки, а голівка обмежена 

двома вертикальними площинами, розташованими під кутом одна до ін-

шої, симетрично щодо поздовжньої осі і розбіжними до бічних поверхонь 

голівки, бічна поверхня кожного припливу утворена площинами, рівнобі-

жними відповідним вертикальним площинам, що обмежують голівки ре-

йок, що з'єднуються, з можливістю прилягання друг до друга. Торцева по-

верхня кожної рейки, що з'єднується, у зоні шийки і голівки утворена за-

значеними розташованими під кутом одна до іншої двома вертикальними 

площинами, при цьому лінія перетинання їх лежить у торцевій площині 

підошви, а припливи виконані до нижньої поверхні кожної бічної наклад-

ки. 

Недоліком приведених на рис. 1.4 стикових з'єднань є підвищені рів-

ні динамічної і кінематичної взаємодії в системі «колесо вагона – рейка», 

обумовлені складністю точного припасування торців рейок, зв'язані з цим 

паразитні ударні взаємодії торцевих поверхонь, а також додаткові витрати 

матеріалів і підвищена трудомісткість виготовлення й експлуатації. 

Торцеві поверхні стикованих рейок рейкового стику (рис. 1.5) криво-

лінійні і конгруентні в профілі [59], а в плані виконані з конгруентними ви-

різами на голівках. 
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Рис. 1.5. Косинусоїдальний рейковий стик: 1,2 – стиковані рейки;  

3,4 – торцеві поверхні рейок; 5,6 – косинусоїдальні торцеві поверхні в  

плані; X,Y,Z – осі координат 
 

Зазначені торцеві поверхні в профілі й у плані виконані у формі ко-

синусоїд з періодом, рівним відповідно висоті рейки і ширині голівки, а ек-

стремуми косинусоїд розташовані відповідно на середині висоти рейки і на 

середині ширини голівки. Амплітуди косинусоїд у профілі й у плані скла-

дають 1/12–1/36 відповідно висоти рейки і ширини голівки. 

До недоліків описаного стикового з'єднання варто віднести залеж-

ність параметрів силової і кінематичної взаємодії в системі «колесо – рей-

ка» у місці стику від експлуатаційних і зовнішніх кліматичних факторів, а 

також складністю конфігурації торців стикованих рейок, як у профілі, так і 

в плані. Крім того, виготовлення і монтаж стику сполучені тут зі значними 

трудомісткістю і ресурсовитратами. 

У роботі [60] запропонований (рис. 1.6) спосіб стикування рейок 

ланкової колії полягає в тому, що стиковані рейки укладають на шпали, 

зміщаючи вісь стику стосовно осі симетрії останньої шпали ланки, і скріп-

люють кінці рейок бічними накладками. 

Стик рейок розташовують у висячому положенні між шпалами, змі-

щаючи його вісь убік віддаючої рейки на величину, рівну 

 

 е = 1,5V2/L, (1.1) 
 

де V – установлена швидкість руху транспорту; 

L – відстань між осями симетрії шпал поза зоною стику. 
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Рис. 1.6. Спосіб стикування рейок ланкової колії: 1 – ланка рейкошпальної 

решітки; 2 – стикова накладка; 3 – віддаюча рейка; 4 – приймаюча рейка;  

5 – підкладка; 6,7 – стикові шпали; 8 – стикові болти; 9 – костури; 10 – ко-

лісна пара 

 

При цьому установлюють відстань між осями симетрії стикових двох 

шпал і між осями шпал двох пар з обох сторін від стикових рівним 0,8L. 

Недоліком даного з'єднання є наявність додаткових динамічних уда-

рів у стику через перелом траєкторії катання колеса, що приводить до ви-

соких рівнів ударної взаємодії, а також швидкому розладу системної конс-

трукції «вагон – рейкова колія» у місці стикового з'єднання. Також тут ек-

сцентриситет е не враховує геометричні параметри стику (наприклад, його 

ширину ∆), механічні і геометричні характеристики віддаючої і приймаю-

чої рейок колії, стикових накладок, баластового шару і рівні завантаження 

вагона транспортного засобу. 

Рейкове стикове з'єднання, конструкція якого описана в роботі [61] 

містить (рис. 1.7) змонтований на передстикових шпалах жорсткий місток, 

що несе у своїй верхній частині елементи кріплення кінців стикованих ре-

йок. З'єднання постачене Т–образним вкладишем, поперечина якого роз-

міщена поздовжньо в співосних виїмках, що виконані в голівках рейок, і її 

верхньою поверхнею утворена поверхня катання рейок, а вертикальна 

стійка розташована в зазорі між торцями рейок і зв'язана з рейками кріпи-
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льним з'єднанням, що включає в себе горизонтально розташовані з обох 

сторін від рейок під їхніми голівками фіксатори, пропущені крізь отвори в 

нижній частині стійки і підгорнуті до зовнішніх бічних поверхонь шийок 

рейок, і стопори відносного положення стійки і фіксаторів. 

 

 

Рис. 1.7. Рейковий стик на жорсткому містку: 1 – Т–образний вкладиш;  

2 – поперечина вкладиша; 3 – гніздо вкладиша; 4 – вертикальна стійка; 5 – 

фіксатори; 6 – стопори 

 

Недолік даної конструкції полягає в тому, що відкритий стик має за-

зор, створює жорсткий перекат коліс, через що виникають динамічні уда-

ри, що відбиваються на надійності вагона, його начіпних агрегатів, а також 

інтенсивності зносу коліс і торців стикових рейок, руйнують баластова пі-

дстава під стиковими і передстиковими шпалами, розбудовують кріплення 

стику. 

 

   а      б 

  

Рис. 1.8 – Рейковий стик: а – на одній шпалі; б – на здвоєних шпалах 
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На рис. 1.8 приведені, представлені в роботах [11,62] рейкові стики, 

у яких стикові рейки укладаються на одну шпалу (рис. 1.8,а) і на здвоєні 

шпали (рис. 1.8,б). 

Способи технічної реалізації таких з'єднань мають недоліки, властиві 

стикам, описаним у роботі [61], і показаним на рис. 1.7. 

 

 

1.3 Технічні засоби для виміру геометричних параметрів конс-

труктивної кінематичної взаємодії в механічній системі «вагон – рей-

кова колія у зоні стикового з'єднання» 

 

У даному розділі роботи розглянуті особливості, а головне недоліки, 

технічних засобів для виміру геометричних параметрів кінематичної взає-

модії вагона з нерівностями рейкової колії, у тому числі, у місці ізольова-

них стикових нерівностей, що відносяться, на відміну від вимірників [63], 

до пристроїв автоматичного принципу дії. 

Наприклад, у пристрої [64] для виміру параметрів вертикальної вза-

ємодії залізничного транспортного засобу і колій вібровимірювальний пе-

ретворювач, акселерометр, установлюють на буксі колісної пари, а параме-

три вимірюваних нерівностей визначають шляхом подвійного інтегруван-

ня його вихідного сигналу. До недоліків відомого пристрою варто віднести 

обмежені функціональні можливості і низьку точність виміру: він не за-

стосований, наприклад, для уклонних і криволінійних ділянок колії, діля-

нок колії з ізольованими стиковими нерівностями. 

Відомий пристрій [65] складається з вертикальних мірних пластин, 

що утворять блок послідовно з'єднаних опорів, а також приводного механі-

зму, що складається з установленого на осі колеса шасі, що несе підпру-

жинений шатун з консоллю для взаємодії з поверхнею катання головки 

рейки, на кінці якого встановлений двоплечий важіль. Даному стиковимір-

нику властиві недоліки, властивому пристрою [64]. Обумовлено це, напри-
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клад, істотним впливом прогинів віддаючої і приймаючої рейок, а також 

сполучної прокладки в місці стикової нерівності, на точність пристрою. 

У пристрої [66] датчик вертикальних прискорень динамічної взаємо-

дії транспортного засобу і колії з'єднаний із входом реєстратора через блок 

подвійного інтегрування і суматор, коефіцієнт передачі якого визначається 

з урахуванням геометричних розмірів колісної пари. Тут датчик приско-

рень підключається до входу суматора в залежності від швидкості руху ва-

гона – колієвимірника. 

При такому виконанні вимірника спостерігається вплив коефіцієнтів 

поперечної чутливості датчиків на точність виміру нерівностей рейкової 

колії. 

Відомі пристрої [67,68] для контролю параметрів геометричної хара-

ктеристики взаємодії (величини стикового зазору), монтуються на транс-

портному засобі і містять джерело імпульсного випромінювання, вимірю-

вальне колесо й елемент з еталонним зазором. 

Тут джерело випромінювання і детектори випромінювання розмі-

щаються по різні сторони рейкової пліті, а ширину стику визначають з 

урахуванням кількостей імпульсних сигналів, пропорційних величинам 

вимірюваного стикового й еталонного зазорів. Недоліком пристроїв даного 

способу технічної реалізації є низька ефективність за рахунок обмеженої 

області застосування тільки на відособлених залізничних і трамвайних 

рейкових коліях, що не розташовані в границях проїзної частини вулиць. 

Крім того, дані пристрої для виміру параметрів вертикальної взаємодії за-

лізничного транспортного засобу не забезпечують вимір перепаду висот 

між поверхнями катання сусідніх торців стику, тобто висоти стикової нері-

вності. 

Аналогічні недоліки властиві і пристрою [69], що містить двохосьо-

вий шляховий візок, на якій установлені джерела випромінювання, імпуль-

сні фотоелектричні перетворювачі, а також мультиплікатор, розташований 

на осі вимірювальної колісної пари і з'єднаний вихідним валом з ходовими 
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дисками лівого і правого перетворювачів, пристрій зчитування і реєстра-

тор. Джерела випромінювання і фотоелектричних перетворювачів розмі-

щені паралельно бічним граням голівки лівої правої рейки на рівні стико-

вих накладок. До істотних недоліків даного пристрою варто віднести та-

кож технологічну складність виготовлення й експлуатації. 

Відомо також пристрій для контролю і виміру вертикальної взаємодії 

залізничного транспортного засобу по поверхні катання рейок [70], що мі-

стить двовісний візок, на якій змонтовані ідентичні правий і лівий канали 

виміру геометричних параметрів стиків, а також послідовно з'єднані вимі-

рник пройденого шляху, виходи яких через обчислювальний пристрій з'єд-

нані з блоком реєстрації. Кожен канал виміру містить послідовно з'єднані 

датчик геометричного параметра стику, підсилювач, блок інтегрування, 

перемикач входів інтегратора, з яким зв'язані послідовно з'єднані дешиф-

ратор і швидкостемір, суматор і обчислювальний блок, вихід якого з'єдна-

ний із входом обчислювального пристрою. Обчислювальний пристрій міс-

тить послідовно з'єднані випрямляч, фільтр, перший, другий ключі, уста-

новлені паралельно, і граничні елементи. Керуючі входи першого і другого 

ключів з'єднані з виходом датчика стику рейок, відповідно безпосередньо і 

через інвертор. Недоліком пристрою є низька ефективність, тому що не за-

безпечується вимір і контроль геометричних параметрів стику (висоти і за-

зору), а відбувається лише реєстрація наявності стикової нерівності на 

встановленій довжині шляху. 

Пристрій [71] складається із шасі, мірного колеса, що через редуктор 

з'єднано з вузлом реєстрації пройденої відстані, що включає зубчасте коле-

со. Між зубчастим колесом і редуктором мається вузол керування у виді 

електричної муфти зчеплення. До шасі прикріплені фотодіод і джерело 

монохроматичного світла, лазер, що розміщені з обох сторін від головки 

рейки. Даному вимірнику властиві недоліки пристроїв [67–69], крім того, 

якщо зазор відсутній чи забитий стороннім матеріалом, то тут відбувається 

тільки фіксація наявності стику, а величина зазору в реєстраторі відсутня. 
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Пристрій [72] для виміру вертикальних нерівностей залізничного 

стику містить зв'язану з транспортним засобом вимірювальну колісну па-

ру, колеса якої зв'язані між собою з можливістю незалежного роздільного 

обертання. Кожне вимірювальне колесо зв'язане з транспортним засобом 

тягою, а вимірювальна апаратура реєструє незалежну реєстрацію горизон-

тальних і вертикальних нерівностей колії. Недоліком даного пристрою є 

низька точність виміру, а також обмежені функціональні можливості: від-

сутні блоки прив'язки вертикальних нерівностей до пройденого візком 

шляху для його наступного Фур'є–аналізу; не забезпечується вимір геоме-

тричних параметрів (висота стику, ширина стику) ізольованих стикових 

нерівностей. 

Пристрій [73] містить змонтовані на рамі транспортного засобу ви-

мірник пройденого шляху, датчик клемно–болтового з'єднання стику, іден-

тичні правий і лівий канали виміру геометричних параметрів стику, виходи 

яких через диференціатор з'єднані з блоком реєстрації. Тут кожен канал 

виміру містить послідовно з'єднані датчик рейкового стику, що включає 

П–образний сердечник, закріплені на ньому котушку збудження, вимірю-

вальну котушку і діодний міст. При цьому виходи вимірника пройденого 

шляху, а також датчика клемно–болтового з'єднання стику, надходять на 

входи блоку реєстрації. Недоліком пристрою є низька ефективність, тому 

що не забезпечується вимір і контроль геометричних параметрів стику, 

тобто його висоти і ширини, а функціональні можливості його обмежені 

тільки реєстрацією наявності стикової нерівності на встановленій довжині 

шляху, визначенням при повторному проїзді по різниці відстаней між сти-

ком і найближчим клемно–болтовим з'єднанням ступеня зсуву рейки в по-

здовжньому напрямку. 

Проведений огляд відомих пристроїв з'явився базовою основою рі-

шень для розроблених у даній роботі оригінальних способів технічної реа-

лізації пристроїв для виміру і контролю геометричних параметрів констру-

ктивної кінематичної взаємодії вагона з рейковою колією у місці стику. 


