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НАПРЯМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБІТ
ПРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ КОЛІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА
Постановка проблеми та її зв’язки з науковими чи практичними завданнями. Збільшення
ефективності від капітальних вкладень, використання
нової техніки та технологій на залізничному транспорті
є необхідною умовою для економічного росту та соціально-економічного розвитку галузі [1].
Покращення кількісних та якісних показників
роботи галузі напряму залежить від технічного стану
залізничної колії. Постійне збільшення та удосконалення
технічного оснащення мережі призводить до покращення експлуатаційних і економічних показників та
до зростання ефективності та конкурентоспроможності
перевізного процесу.
Для швидкого та якісного відновлення колійної
інфраструктури, покращення технічного стану колії,
зменшення її бальності та скорочення експлуатаційних витрат при виконанні колійних робіт, потрібно переходити на маловитратні технології утримання і ремонту колії з дуже високим рівнем механізації та автоматизації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій та
виділення невирішених частин загальної проблеми. Робота залізничного транспорту за умов зміни основних напрямів експлуатації колійної інфраструктури потребує підвищеної уваги до якості виконання колійних робіт.
Аналізуючи дослідження спрямовані на визначення проблем ефективного розвитку залізничної сфери
[2 – 5], варто зазначити, що надійний та безпечний
розвиток залізничного транспорту тісно пов’язаний із
роботою колійного господарства. Якщо залізнична
мережа буде не повністю підготовлена до пропуску
потягів з високими швидкостями та великою вагою,
то під час перевізного процесу відбувається поява
ранніх дефектів, що, в свою чергу, призводить до
функціональних обмежень наприкінці роботи колії та
до інтенсивного кінцевого її зносу.
Таким чином, метою статті є визначення заходів
направлених на забезпечення готовності залізничних
колій до нової організації перевізного процесу.
Виклад основного матеріалу дослідження.
При запровадженні будь-якої технології організації виконання колійних робіт потрібно враховувати не лише
всі нормативні показники, наведені в [6], а й термін
служби залізничної магістралі, її стан; інтенсивність
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вантажного та пасажирського руху, перспективи його
зростання; наявність транзитних пасажиро- та вантажопотоків, можливості їх появи, зростання та перерозподілу; наявність фінансування та шляхи їх надходження в майбутньому.
Головним виробничим процесом у роботі колійного господарства є технічне обслуговування залізничної мережі. Технічний стан конструкції колії являється якісним показником продукції колійного господарства та визначається як рівень відповідності її
стану вимогам безпеки та плавності руху потягів із
встановленою швидкістю.
До основних критеріїв вибору тієї чи іншої технології виконання робіт з ремонту та модернізації колії,
насамперед, відносять показники зниження витрат на
тягу потягів, збільшення термінів ремонту та обслуговування верхньої будови колії, економію витрат на
здійснення колійних робіт [7].
Вибір тієї чи іншої методики організації колійних
робіт потребує ретельного обґрунтування та врахування потреб і вимог всіх служб залізниці. Так, наприклад, перехід залізничного транспорту на запровадження швидкісного руху та перевезення вантажів з
понаднормовою вагою (будуть використовуватися вагони з підвищеним осьовим навантаженням) дозволить залізницям збільшити доходи від перевезень, але
для колійного господарства введення цих заходів призведе до збільшення витрат на утримання колії [8].
Тому при запровадженні будь-яких нових технологій
на залізницях потрібно враховувати інтереси всіх секторів галузі. Необхідно ретельно аналізувати запровадження будь-яких нововведень, адже через обмеження фінансування залізничного транспорту та, іноді, негосподарський підхід до його експлуатації галузі наноситься непоправна шкода, на усунення якої витрачаються значні ресурси.
Укладання на залізничній мережі різних типів
рейок, шпал, баласту та наявність різного ухилу та
кривизни колії, проходження по ній потягів із неоднаковими швидкостями та вагою і локомотивами та вагонами різноманітних типів призводить до неоднорідності виникнення дефектів та зношення колії по всій
ділянці. Це, за умов зростання навантаження на окремі ділянки залізничної мережі потребує нових підходів
до ведення колійного господарства. Саме тому, за
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такого стану функціонування залізничних магістралей,
потрібно прагнути зменшувати кількість обслуговування колії та створювати конструктивні елементи та
технічні засоби із більшими міжремонтними термінами для забезпечення високого рівня надійності колії,
тому що продовження строків роботи будь-якого окремого елементу її верхньої будови та рівень забезпечення колійного господарства відповідною технікою,
сприяє значній економії коштів і на поточне утримання, і на ремонт [9].
Аналізуючи зміни роботи колійного господарства,
які дозволяють забезпечити адаптацію його складників до
сучасних умов експлуатації для досягнення максимальної надійності функціонування при мінімальних витратах,
розглянемо способи та технології його ведення при різному навантаженні на верхню будову колії (табл. 1).
На сьогодні на вітчизняних залізницях функціонують Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України,
затверджені наказом Мінтрансзв’язку від 27.12.2006
№ 1196, за якими пасажирські потяги класифікувалися,
як: пасажирські, підвищеного комфорту, спеціальні та
приміські [10]. Але класифікація 2006 року не розкриває всі особливості руху пасажирських потягів, особливо при запровадженні швидкісного руху на вітчизняних залізницях. Тому, для запровадження більш
повної класифікації пасажирських потягів відповідно
до якості забезпечення перевізного процесу та згідно з
Указом Президента України „Про Національний план
дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” та із проведенням заходів у рамках підготовки
до футбольного чемпіонату Європи–2012 Міністерство
інфраструктури України розробило необхідний наказ
№ 586 „Про затвердження змін до правил перевезення
пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України” [11].
Отже, класифікація пасажирських потягів, наведена у табл. 1, направлена на покращення якості перевізного процесу та на приведення вітчизняного залізничного пасажирського комплексу у відповідність до
світових стандартів, тому що надійна робота колійного господарства залежить від взаємодії всіх служб
„Укрзалізниці”. Це призводить до необхідності системного підходу до організації роботи всіх служб з
тим, щоб забезпечити конкурентоспроможність залізничного транспорту та збільшити ефективність його
діяльності, якість та безпеку залізничної мережі.
Висновки. Розподіл виконання колійних робіт,
наведений у табл. 1 сприятиме більш раціональному
розподілу коштів по мережі залізниць, допоможе
зберегти пропускну здатність вітчизняної транспорт-

ної системи та підтримає залізничний транспорт в
період недофінансування.
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У статті розглянуто основні шляхи спрямовані
на визначення ефективності колійних робіт на вітчизняній залізничній мережі за рахунок нових методів та
технологій виконання ремонту, поточного утримання
та модернізації колії при зміні структури вантажного
та пасажирського руху територією нашої держави.
Ключові слова: залізнична мережа, колійне господарство, ефективність, перевізний процес.
Каличева Н. Е. Направления определения
эффективности организации работ при модернизации путевого хозяйства
В статье рассмотрены основные пути направлены на определение эффективности путевых работ на
отечественной железнодорожной сети за счет новых
методов и технологий выполнения ремонта, текущего
содержание и модернизации путей при изменении

структуры грузового и пассажирского движения по
территории нашего государства.
Ключевые слова: железнодорожная сеть, путевое хозяйство, эффективность, перевозочный процесс.
Kalicheva N. Ye. Direction determine the
effectiveness of the organization of work in the
modernization of track facilities
In the article the basic ways are intended to
determine the effectiveness of the travel works on the
national railway network through new methods and
technologies of repair, current maintenance and
modernization of ways when you change the structure
of cargo and passenger traffic on the territory of our
state.
Key words: railway, road economy, efficiency,
transportation process.
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