
Було
«Раніше поверхні коліс наплавляли колеги з інших ва-

гонних депо регіональної філії «Придніпровська залізни-
ця». Це призводило до додаткових витрат на сам процес 
оновлення і на транспортування. Втрачався і час: простій 
вагоноремонтних машин розтягувався на декілька діб», — 
інформує головний технолог депо Наталя Столярова.

Стало
Тепер ці агрегати «роззуті» максимум одну робочу 

зміну. Причому навіть на найвіддаленіших від депо меха-
нізованих пунктах огляду вагонів або підготовки вагонів 
під навантаження (відповідно МПОВ і МППВ) на станціях 
Рядова та Інгулець.

Таке суттєве скорочення часу — результат «мозкового 
штурму» головного інженера Максима Пугача, головного 
механіка Олександра Петренка та майстра цеху з ремонту 
обладнання Олександра Нікітенка.

Технологія
— Процес оновлення поверхні кочення доволі 

простий, — пояснює Олександр Нікітенко. — Колесо 
крутиться в патроні модернізованого токарного верстата 
1М65. Зварювальний дріт подається через гнучкий рукав 
одночасно з флюсом. Товщина слою наплавлення регулю-
ється шляхом зміни швидкості обертання колеса та подачі 
зварювального дроту.

Результат
Очікуваний річний економічний ефект від впроваджен-

ня цього стенда становить майже 41 тис. грн.
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ДОСВІД

Начальник відділу капітального будівництва та електрифікації Департаменту 
електрифікації та електропостачання ПАТ «Укрзалізниця» Ольга ТКАЧ:

«Цього року роботи з реконструкції та технічного переосна-
щення контактної мережі тривали по всіх господарствах 
електропостачання регіональних філій ПАТ «Укрзалізниця». 
Наприклад, на дільницях Носівка—Ніжин, Фастів—Кожан-
ка—Попільня та Боярка—Васильків—Мотовилівка (Південно-
Західна залізниця). Пісочна—Миколаїв-Дністровський і 
станція Ходорів (Львівська залізниця). А наступного року за-
плановано реконструювати найбільш завантажені дільниці та 

ті, якими курсують пасажирські поїзди категорії Intercity+. Зокрема, Львів—
Мостиська ІІ (Львівська залізниця), Волноваха—Маріуполь (Донецька за-
лізниця), Нова Баварія—Люботин (Південна залізниця) та ін. Загалом на ці 
роботи передбачено виділити майже 400 млн грн.

Провідний інженер Департаменту 
вагонного господарства ПАТ «Укр-
залізниця» Людмила ПАСИНОК:

«За 9 місяців 2017 р. раціо-
налізатори структурних 
підрозділів Департаменту 
вагонного господарства 
ПАТ «Укрзалізниця» пода-
ли 106 пропозицій з річним 
економічним ефектом понад 

233 тис. грн. Найвагоміша з них («Переоб-
ладнання мийної машини для миття візків 
вантажних вагонів») запропонована началь-
ником виробничо-технічного відділу Олек-
сандром Шевченком, головним механіком 
Олександром Колесником та старшим май-
стром Сергієм Алтарьовим із Пологівського 
вагонного депо (регіональна філія «Придні-
провська залізниця»). Суть новації полягає в 
модернізації сопла подачі води машини для 
обмивання візків вантажних вагонів. Це дає 
змогу підвищити ефективність роботи, ско-
ротити кількість води та зменшити час, який 
витрачається на цю технологічну операцію.
Загалом лідирують у цьому напрямку вироб-
ничої діяльності новатори структурного під-
розділу «Вагонне депо Нижньодніпровськ-
Вузол» структурного підрозділу «Служба 
вагонного господарства» регіональної філії 
«Придніпровська залізниця». Вони надали 
11 пропозицій з річним економічним ефек-
том понад 6 тис. грн».

Валентин БЕРДУТА, «Магістраль». 
Ф ото автора.
Інфографіка Олексія 
ПОСУДІЄВСЬКОГО

Цистерна — 
в центрі уваги

Своєчасність проведення цієї 
зустрічі важко переоцінити. 
Адже за дев’ять місяців 2017 р. у 
регіональних філіях ПАТ «Укрза-
лізниця» допущено 25 аварійних 
ситуацій при перевезенні не-
безпечних вантажів (проти 16 у 
2016 р.). Із них, як повідомив за-
ступник начальника служби ко-
мерційної роботи та маркетингу 
регіональної філії «Одеська за-
лізниця» ПАТ «Укрзалізниця» 
Андрій Киман, дві розцінюються 
як серйозні. Одна трапилася на 
станції Жмеринка (регіональ-
на філія «Південно-Західна за-
лізниця»), друга — по Волновасі 
(регіональна філія «Донецька 
залізниця»). Окрім того, сталося 
19 випадків витікання вантажу 
(у 2016 р. зафіксовано 12). Із них 
сім разів відправник не докрутив 
клапан нижнього зливного при-
строю цистерни, у чотирьох — 
витікання відбувалося через 
верхній завантажувальний люк. 
Ще вісім випадків пов’язані з 
технічною несправністю котла. 
«З огляду на основні причини 
виникнення аварійних ситуацій 
все актуальнішим стає питання 
необхідності перевірки цистерн, 

Ректор УкрДУЗТу 
Сергій ПАНЧЕНКО:

«Питання вивчається май-
же 10 років. Ще у 2008 р. в 
нашому виші був створений 
Центр спеціального навчан-
ня працівників суб’єктів 
перевезення небезпечних 
вантажів. Нині підготовлено 

понад 10 тис. фахівців. За участі науковців 
університету розроблено понад 20 патентів 
з питань перевезення небезпечних ванта-
жів, опубліковані наукові праці».

Конференція

Áåçïåêà äëÿ íåáåçïå÷íèõ
ßê ï³äâèùèòè áåçïåêó ï³ä ÷àñ ïåðåâåçåííÿ íå-
áåçïå÷íèõ âàíòàæ³â òà çàïîá³ãàòè íàäçâè÷àéíèì
ñèòóàö³ÿì? Ïðî öå ³ íå ò³ëüêè éøëîñÿ íà ² Ì³æíà-
ðîäí³é íàóêîâî-ïðàêòè÷í³é êîíôåðåíö³¿ «Ñó÷àñí³
³ííîâàö³éí³ òà ³íôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿ â ïåðå-
âåçåíí³ íåáåçïå÷íèõ âàíòàæ³â». Ó çàõîä³ (³í³ö³éî-
âàíîìó ÓêðÄÓÇÒîì — Óêðà¿íñüêèì äåðæàâíèì
óí³âåðñèòåòîì çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó, ì. Õàðê³â)
áðàëè ó÷àñòü ïîíàä 60 ïðåäñòàâíèê³â â³ä äåðæàâíèõ
îðãàí³çàö³é òà îðãàí³çàö³é-ïàðòíåð³â çàêëàäó.

Доктор технічних наук 
УкрДУЗТу 
Денис ЛОМОТЬКО:

«Встановлено, що 
72 % випадків пору-
шення безпеки при 
перевезенні небез-
печних вантажів 
спричинені ван-
тажовласниками. 

І лише до 28 % випадків причетні 
вагонне та локомотивне господар-
ства ПАТ «Укрзалізниця».

які використовуються для пере-
везення небезпечних вантажів. 
Зокрема, варто ретельніше ви-
вчати надані документи і звер-
тати увагу на конструкці  йні ха-
рактеристики одиниці рухомого 
складу, проведення гідравлічного 
випробовування під тиском, ви-
пробовування на герметичність, 
перевірки належного функціо-
нування експлуатаційного облад-
нання тощо», — наголосив Андрій 
Киман.

Головний інженер вагонної 
служби регіональної філії «Пів-
денна залізниця» Дмитро Воско-
бойников зазначив, що не менш 
важливим фактором є врахування 
терміну служби вагона. Тож для 
кожної конкретної одиниці рухо-
мого складу потрібен суто індиві-
дуальний підхід, зважаючи на по-
передні умови експлуатації.

Левова частка — 
магістралям

Проректор УкрДУЗТу А. Кагра-
манян та його колега, к. т. н. 
О. Лаврухін у свою чергу підкрес-
лили, що в Україні перевозиться 
майже 4 тис. найменувань небез-
печних вантажів. Понад 70 % від 
загального обсягу цієї номенклату-
ри транспортується саме залізни-
цею. «Обсяги перевезень щороку 
збільшуються. Залізничні колії 
та маршрути прямування поїздів 
з небезпечними вантажами про-
ходять через великі міста країни, 
що створює загрозу виникнення 

екологічної катастрофи. На марш-
рутах прямування таких потягів 
колії мають складний профіль і 
багато будівельних споруд. Тож 
при виникненні аварійної ситуації 
з небезпечними вантажами збіль-
шуються втрати й ускладнюються 
відновлювальні роботи», — наго-
лосили науковці.

Вантажний кошик
Проведені вченими досліджен-

ня виявили, що найбільшу небез-
пеку під час перевезення стано-
вить сірчана кислота у скляних 
бутлях місткістю 10 і 20 дм3. На 
другому місці — поліетиленові ка-
ністри місткістю 10 дм3. Вони є не 

дуже міцними, тож можуть не ви-
тримати перевезення.

«Для зручного розміщення у 
вагоні та безпечного виконання 
вантажних опера цій, а також уне-
можливлення втрат вантажу і по-
трапляння сірчаної кислоти на 
підлогу або через щілини підлоги 
на зовнішню частину кузова необ-
хідно  скляні бутлі встановлювати в 
спеціальні поліетиленові бараб ани 
або плетені кошики, які використо-
вують за відсутності барабанів», — 
радять д. т. н. Д. Ломотько (Укр-
ДУЗТ) та Є. Повороженко (Депар-
тамент безпеки руху ПАТ «Укрза-
лізниця»).

Вчені Д. Козодой (Вища шко-
ла управління охороною праці, 
м. Катовіце, Польща) та М. Колес-
ніков (УкрДУЗТ) дослідили діяль-
ність одержувачів небезпечних 
вантажів. За їх спостереженнями, 
вісім з 10 таких суб’єктів не до-
тримуються нормативних вимог 
із пожежної та техногенної безпе-
ки під час зберігання відповідних 
речовин. Щоб зарадити проблемі, 
науковці пропонують освоєння 
добре відомих на світовому ринку 
залізничних перевезень контей-
нерів EFP-Store, вогнестійкість 
яких — до 120 хв.

Космічний контроль
Ще один напрям доповідей сто-

сувався впровадження у процес 
перевезення небезпечних ванта-
жів сучасних інформаційних тех-
нологій. Так, науковці Д. Кульова 
та О. Лаврухін (УкрДУЗТ) запро-
понували обладнати такі вагони 
GPS-датчиками, які буде відсте-
жувати супутник. А науковець із 
ДНУЗТу ім. Лазаряна М. Бєляєв 
і студент цього вишу Я. Римек 
разом зі співробітником інсти-
туту «Укрзалізничпроект» І. Ка-
лашниковим надали до розгляду 
комп’ютерно-інформаційну систе-
му Risk Assesment. Її завдання — 
оцінка стану територіального 
ризику в разі виникнення екс-
тремальних ситуацій при тран-
спортуванні хімічно небезпечних 
вантажів.

ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ»
ñïðÿìóâàëî ïîíàä
1,5 ìëí ãðí íà ðå-
êîíñòðóêö³þ êîí-
òàêòíî¿ ìåðåæ³
Êàíöåð³âêè. Â³äòàê
113-ð³÷íà ñòàíö³ÿ
Çàïîð³çüêî¿ äèðåêö³¿
çàë³çíè÷íèõ ïåðå-
âåçåíü íàðîäèëàñÿ
â÷åòâåðòå.

Перший раз — у 1904-му 
по завершенню будівництва, 
другий — в 1935-му після елек-
трифікації напрямку Кривий 
Ріг—Запоріжжя (на той момент 
пілотного проекту в СРСР). Тре-
тій — після відновлення по за-
кінченню Другої світової війни, 
і зараз — після реконструкції 
4 км контактної мережі.

— Старі підвіски, дроти, 
несучий трос, струни та інші 
складові контактної мережі 
експлуатувалися понад 65 ро-
ків. Моральна застарілість і 
зношеність завдавали клопо-
тів, — пояснює начальник Ні-
копольської дистанції електро-
постачання регіональної філії 
«Придніпровська залізниця» 

ПАТ «Укрзалізниця» Віктор 
Юхименко. — За кілька місяців 
до початку модернізації енер-
гетикам місцевого району кон-
тактної мережі чи не щодня до-
водилося вирішувати ті чи інші 
експлуатаційні ребуси. Відтак 
звістка про старт робіт була 
дуже своєчасною, і ми допо-
магали чим могли фахівцям ви-
робничого підрозділу «Вінниць-
кий будівельно-монтажний 
поїзд» філії «Енергоремтранс» 
ПАТ «Укрзалізниця».

Загалом сумісний проект 
Дніпровського відділення філії 

«Проектно-вишукувальний ін-
ститут залізничного транспор-
ту» ПАТ «Укрзалізниця» було 
втілено за три місяці.

Спільна робота вінницьких 
і нікопольських енергетиків — 
це 50 сучасних опор контактної 
мережі, три анкери й 15 жор-
стких поперечин тощо. Завдяки 
їм підвищилися рівень безпеки 
руху, якість та надійність елек-
троживлення рухомого складу. 
Так само, як і струмознімання 
при слідуванні Канцерівкою па-
сажирських, вантажних і при-
міських поїздів. 

Новації

«Â³äðÿäæåííÿ» êîë³ñ â³äì³íÿþòüñÿ
Модернізація 

×åòâåðòå íàðîäæåííÿ Êàíöåð³âêè

Юрій РОМАНОВ, «Магістраль». Фото Павла КОРНІЄНКА

Під наглядом майстра Олександра НІКІТЕНКА 
токар Володимир КОВАЛЕНКО встановлює для на-
плавлення чергове колесо вагоноремонтної машини

Íîâàòîðè åêñïëóàòàö³éíîãî âàãîííîãî
äåïî Áàòóðèíñüêà ðåã³îíàëüíî¿ ô³ë³¿
«Ïðèäí³ïðîâñüêà çàë³çíèöÿ» ÏÀÒ «Óêð-
çàë³çíèöÿ» çàïðîâàäèëè ñïåö³àë³çîâàíèé
ñòåíä, ïðèçíà÷åíèé äëÿ â³äíîâëåííÿ
ïðîô³ëþ êîë³ñ âàãîíîðåìîíòíèõ ìàøèí
øëÿõîì íàïëàâëåííÿ ïîâåðõí³ êî÷åííÿ.

Юрій ШВАЙКО, «Магістраль». 
Фото Олександра ПЕТРЕНКА

Колектив ЕЧК-2, очолюваний Олегом ШМИГАЛЕМ


