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У статті висвітлено результати визначення навантаженості несучої конструкції вагона-цистерни при 
його закріпленні в’язкими стяжками на палубі залізничного порому. Розрахунок проведений для залізнич-
ного порому «Герои Плевны» з урахуванням гідрометеорологічних параметрів акваторії Чорного моря. 
Як прототип обрано вагон-цистерну моделі 15-1443-06 побудови ПАТ «Азовмаш». Встановлено, що при 
використанні між вагоном-цистерною та палубою в’язкого зв’язку можливо знизити величини прискорень, 
які діють на його несучу конструкцію на 30% у порівнянні з типовою схемою закріплення, тобто ланцю-
говими стяжками. Важливо зазначити, що при цьому робоча рідина у стяжці повинна мати коефіцієнт 
в’язкого опору від 1,75 кН·с/м до 4,1 кН·с/м. Проведено розрахунок на міцність несучої конструкції ваго-
на-цистерни. При цьому застосовано метод скінчених елементів, який реалізовано в програмному комплек-
сі SolidWorks Simulation. В якості розрахункового використано критерій Мізеса (IV енергетична теорія). 
Встановлено, що максимальні еквівалентні напруження в несучій конструкції вагона-цистерни складають 
близько 258 МПа і зосереджені в зоні радіального приливу вузла закріплення. Отже, отримана величина 
напружень не перевищує допустимих значень. Важливо сказати, що розраховані напруження на 25% нижчі 
за ті, що виникають в несучій конструкції вагона-цистерни з урахуванням закріплення типовими ланцюго-
вими стяжками на палубі.

Результати проведених досліджень сприятимуть створенню напрацювань щодо проектування сучасних кон-
струкцій вагонів-цистерн, адаптованих до безпечної експлуатації у міжнародному залізнично-водному сполучен-
ні та підвищенню ефективності залізнично-поромних перевезень. 
Ключові слова: транспортна механіка, вагон-цистерна, несуча конструкція, динамічна навантаженість, міцність, 
залізнично-поромні перевезення.
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ
Тенденції розвитку міжнародних зовніш-

ньоекономічних відносин між євроазіатськими 
державами диктують необхідність підвищення 
ефективності експлуатації транспортної галузі. 
З метою реалізації даної задачі доцільним є впро-
вадження в перевізний процес комбінованих 
транспортних систем. Однією з найбільш успіш-
них та перспективних транспортних комбінацій 
є залізнично-поромні перевезення.

На даний час залізничними поромами пере-
возяться майже всі типи вантажних вагонів. При 
цьому має місце тенденція зростання об’ємів 
перевезень наливних вантажів. Перевезення 
таких вантажів здійснюється здебільшого в ваго-
нах-цистернах (рис. 1). Важливо сказати, що для 
забезпечення безпеки функціонування заліз-
нично-поромних маршрутів значної уваги потре-
бує технічна адаптація вагонів-цистерн до пере-
везень морем. 

Порушення надійності закріплень вагонів-
цистерн на палубах сприяє порушенню остій-
ності залізничного порому та виникненню еколо-
гічній небезпеці перевезень.

Тому актуальним та першочерговим питанням 
постає необхідність визначення навантаженості 
вагонів-цистерн при перевезенні морем, технічна 
адаптація їх до взаємодії із засобами закріплень на 
палубах, а також корегування нормативних доку-
ментів, які регламентують вимоги до проекту-
вання та розрахунків несучих конструкцій вагонів. 

Дослідженню динамічної навантаженості, 
міцності та удосконаленню несучих конструкцій 
вагонів-цистерн присвячено чимало публікацій.

Так, визначення динамічної навантаженості 
несучої конструкції вагона-цистерни при манев-
рових операціях проводиться у роботі [1]. При 
складанні математичної моделі до уваги при-
йнято податливість наливного вантажу у котлі 
вагона-цистерни. Визначено критичні швидкості 
руху вагона-цистерни.

Дослідження динаміки вагона-цистерни з ура-
хуванням переміщень наливного вантажу у котлі 
при експлуатаційних режимах наведено у роботі 
[2]. Сформовано математичну модель, яка дозво-
ляє визначити вплив недоливу котла наливним 
вантажем на його динамічну навантаженість. 
Важливо сказати, що питанню дослідження 
динамічної навантаженості несучої конструкції 
вагона-цистерни при перевезенні залізничним 
поромом авторами не приділялося уваги.

Результати визначення максимальних еквіва-
лентних напружень та деформацій у котлі вагона-
цистерни з урахуванням різного рівня його заван-
таженості наведено у роботі [3]. Сформовано 
рекомендації щодо покращення показників міц-
ності котла.

Удосконалення конструкції опорного при-
строю вагона-цистерни для перевезень наливних 
вантажів наведено у роботі [4]. Розрахунок на 
міцність проведено за методом скінчених еле-
ментів, реалізовано в середовищі програмного 
комплексу Ліра. Однак при проведенні розра-
хунків на міцність не враховано навантажень, які 
можуть діяти на несучу конструкцію вагона-цис-
терни при перевезенні залізничним поромом.

Заходи щодо зменшення навантаженості тран-
спортних засобів при перевезеннях на залізнич-

  а)                                                  б)
Рисунок 1 – Закріплення вагона-цистерни на палубі залізничного порому: а – зчеп вагонів-цистерн на 

палубі; б – розміщення ланцюгових стяжок



Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 2 / 2022 (133)
103

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

них поромах запропоновано в публікаціях [5; 6]. 
Авторами обґрунтовано впровадження подат-
ливих зв’язків між складовими частинами тран-
спортних засобів та палубою. Разом із цим дослі-
джень щодо зменшення навантаженості несучих 
конструкцій вагонів-цистерн не проводилося. 

Розробка розрахунково-експериментальної 
методології для прогнозування надійної експлуа-
тації вантажного рухомого складу висвітлюється 
у роботі [7]. Дослідження проведені стосовно 
вагона-цистерни з урахуванням залишкового 
напрацювання.

Визначенню основних аспектів безпеки при 
перевезенні наливних вантажів залізничним 
транспортом присвячено роботу [8]. Наведено 
результати моделювання викидів небезпечних 
вантажів із залізничних вагонів-цистерн. Однак 
у даних роботах не прийнято до уваги питання 
перевезень вагонів-цистерн на залізничних поро-
мах морем.

У роботі [9] висвітлено результати математич-
ного моделювання динамічної навантаженості 
вагона-цистерни при перевезенні залізничним 
поромом. До уваги прийнято випадок бортової 
хитавиці залізничного порому. При цьому вра-
ховано жорстке закріплення вагона на палубі. 
Важливо сказати, що авторами статті не запропо-
новано заходів щодо адаптації несучої конструк-
ції вагона-цистерни до надійного закріплення на 
палубі.

Проведений літературний огляд дозво-
ляє зробити висновок, що питання визна-
чення динамічної навантаженості, міцності 
та адаптації несучих конструкцій вагонів-цис-
терн до перевезень залізничними поромами 
є актуальними. 

Метою дослідження є визначення динамічних 
навантажень та основних показників міцності 
несучої конструкції вагона-цистерни при його 
закріпленні в’язкими стяжками на палубі заліз-
ничного порому. Для досягнення зазначеної мети 
визначені такі завдання:

1) провести математичне моделювання дина-
мічної навантаженості несучої конструкції 
вагона-цистерни при його закріпленні в’язкими 
стяжками на палубі залізничного порому;

2) визначити основні показники міцності 
несучої конструкції вагона-цистерни.

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Для забезпечення надійності закріплення 

вагона-цистерни на палубі розроблено вузол 
несучої конструкції для взаємодії з ланцюговими 
стяжками [10]. З метою пом’якшення дії наван-

тажень від ланцюгових стяжок на несучу кон-
струкцію вагона пропонується здійснювати не 
жорсткий зв'язок між ними, а в’язкий, посеред-
ництвом встановлення спеціального пристрою – 
демпферу між кузовом та палубою [11]. 

Для визначення динамічної навантаженості 
несучої конструкції вагона-цистерни при його 
закріпленні на палубі в’язкими стяжками здій-
снено математичне моделювання. Для цього 
складено математичну модель коливань заліз-
ничного порому з вагонами-цистернами, розмі-
щеними на ньому (1). Розрахункову схему наве-
дено на рис. 2.

 

Рис. 2. Розрахункова схема для визначення 
динамічної навантаженості несучої конструкції 

вагона-цистерни

Модель враховує кутові переміщення заліз-
ничного порому відносно повздовжньої осі, 
а також вагона-цистерни відносно палуби.
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де q1, q2 – узагальнені координати, що відпові-
дають кутовому переміщенню навколо повздовж-
ньої осі Х, відповідно, залізничного порому 
та вагона-цистерни. 

Для залізничного порому: D – вагове водови-
тіснення; В – ширина; h – висота борта; Λθ – кое-
фіцієнт опору коливанням; zg – координата цен-
тру ваги; p'– вітрове навантаження; F(t) – закон 
дії зусилля, яке збурює рух залізничного порому 
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з вагонами-цистернами, розміщеними на його 
палубах. 

Для вагона-цистерни: Ik – момент інер-
ції відносно повздовжньої осі; β – коефіці-
єнт в’язкого опору; вk – ширина; pk – вітрове 
навантаження на бокову проекцію; hk – висота 
бокової проекції; Fβ – момент сил, який 
виникає між несучою конструкцією та  
палубою. 

Розрахунок проведений для залізнич-
ного порому «Герои Плевны» з урахуванням 
гідрометеорологічних параметрів акваторії 
Чорного моря. В якості прототипу обрано 
вагон-цистерну моделі 15-1443-06 побудови 
ПАТ «Азовмаш» (м. Маріуполь, Україна). При 
проведенні розрахунків на даному етапі дослі-
дження не враховано переміщень наливного 
вантажу у котлі вагона-цистерни. Розв’язання 
математичної моделі (1) здійснено за методом 
варіації довільних постійних та підтверджено 
шляхом розв’язку за методом Рунге-Кутта 
в програмному комплексі MathCad. Стартові 
умови прийняті рівними нулю [12]. Встанов-
лено, що загальна величина прискорення, яке 
діє на несучу конструкцію вагона-цистерни 
з урахуванням закріплення в’язкими стяжками 
на палубі, дорівнює 1,73 м/с2 (0,17g). Отже, при 
використанні між вагоном-цистерною та палу-
бою в’язкого зв’язку є можливим знизити 
величини прискорень, які діють на його несучу 
конструкцію на 30% у порівнянні з типовою 
схемою закріплення. Важливо зазначити, що 
при цьому робоча рідина у стяжці повинна мати 
коефіцієнт в’язкого опору від 1,75 кН·с/м до  
4,1 кН·с/м.

Отриману величину прискорення врахо-
вано при розрахунках на міцність несучої 
конструкції вагона-цистерни. Для цього побу-
довано просторову модель несучої конструк-
ції вагона-цистерни в програмному комплексі 
SolidWorks. Розрахунок на міцність здій-
снено за методом скінчених елементів в про-
грамному комплексі SolidWorks Simulation. 
В якості розрахункового використано критерій 
Мізеса (IV енергетична теорія). Закріплення 
несучої конструкції вагона-цистерни здійсню-
ється за спеціальні вузли [10]. При складанні 
розрахункової схеми враховано, що на несучу 
конструкцію вагона-цистерни діє вертикальне 
навантаження Рв, вітрове Рб, тиск наливного 
вантажу Рр, навантаження від ланцюгових стя-
жок Рс (рис. 3). 

При створенні скінчено-елементної моделі 

використовувалися ізопараметричні тетра-
едри, оптимальна кількість яких визначена 
за графоаналітичним методом [13]. Кіль-
кість елементів сітки склала 854729, вуз-
лів – 272478, максимальний розмір елемента – 
40 мм, мінімальний – 8 мм. Закріплення моделі 
здійснювалося в зонах обпирання на ходові 
частини, а також опорні поверхні механічних 
упор-домкратів. В якості матеріалу застосо-
вано сталь марки 09Г2С. Проведені розра-
хунки показали, що максимальні еквівалентні 
напруження в несучій конструкції вагона-цис-
терни складають близько 258 МПа і зосеред-
жені в зоні радіального приливу вузла (рис. 4). 
Отримана величина напружень не перевищує 
допустимих у відповідності до [14].

Необхідно сказати, що розраховані напру-
ження на 25% нижчі за ті, що виникають 
в несучій конструкції вагона-цистерни з ура-
хуванням закріплення типовими ланцюговими 
стяжками на палубі.

Результати проведених досліджень сприя-
тимуть створенню напрацювань щодо проекту-
вання сучасних конструкцій вагонів-цистерн, 
адаптованих до безпечної експлуатації у між-
народному залізнично-водному сполученні, 
та підвищенню ефективності залізнично-
поромних перевезень. 

ВИСНОВКИ
1. Проведено математичне моделювання 

динамічної навантаженості несучої конструк-
ції вагона-цистерни при його закріпленні 
в’язкими стяжками на палубі залізничного 
порому. Загальна величина прискорення, яке 
діє на несучу конструкцію вагона-цистерни, 
дорівнює 1,73 м/с2 (0,17g). Отже, при вико-
ристанні між вагоном-цистерною та палубою 
в’язкого зв’язку є можливим знизити вели-
чини прискорень, які діють на його несучу 
конструкцію на 30% у порівнянні з типовою 
схемою закріплення.

2. Визначено основні показники міцності 
несучої конструкції вагона-цистерни. Мак-
симальні еквівалентні напруження в несу-
чій конструкції вагона-цистерни складають 
близько 258 МПа і зосереджені в зоні радіаль-
ного приливу вузла для закріплення стяжок. 
Отримана величина напружень не перевищує 
допустимих. Важливо сказати, що отримані 
напруження на 25% нижчі за ті, що виникають 
в несучій конструкції вагона-цистерни з ура-
хуванням закріплення типовими ланцюговими 
стяжками на палубі.
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Рисунок 3 – Розрахункова схема несучої конструкції вагона-цистерни

 

Рисунок 4 – Напружений стан несучої конструкції вагона-цистерни в зоні розміщення вузла для 
закріплення
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Purpose. Determination of dynamic loads and main indicators of the strength of the supporting structure of the tank 
car when it is fixed with viscous ties on the deck of the Methodology. To determine the dynamic load of the supporting 
structure of the tank car when it is fixed on the deck with the help of viscous ties, mathematical modeling was carried out. 
For this purpose, a mathematical model of the oscillations of a railway ferry with wagons placed on it was created. The 
obtained acceleration value is taken into account when calculating the strength of the supporting structure of the tank car. 
Results. It was established that when using a viscous connection between the tank car and the deck, it is possible to reduce 
the magnitude of the accelerations that act on its supporting structure by 30% compared to the typical fastening scheme. 
The results of strength calculations showed that the maximum equivalent stresses in the supporting structure of the tank 
car are about 258 MPa and are concentrated in the area of the radial tide of the node for fastening. It is important to say 
that the calculated stresses are 25% lower than those occurring in the supporting structure of the tank car, taking into 
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account the fixing with typical chain ties on the deck. Originality. A mathematical model was formed to determine 
the dynamic loads acting on the supporting structure of the tank car, taking into account its fastening with viscous ties 
on the deck of the railway ferry. Practical value. The results of the conducted research will contribute to the creation 
of developments in the design of modern structures of tank cars, adapted to safe operation in international rail-water 
transport and increasing the efficiency of rail-ferry transportation.
Key words: transport mechanics, tank car, load-bearing structure, dynamic load, strength, railway and ferry transportation.
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