Вісник сертифікації залізничного транспорту
ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

З

метою

удосконалення

нашого

видання

«Вісник

сертифікації залізничного транспорту» та отримання Вами
інформації, що цікавить саме Вас, пропонуємо надсилати на
нашу адресу питання, стосовно яких Ви бажаєте отримати
інформацію.

Редакція

буде

розміщати

питання,

надходитимуть від читачів та давати відповіді на них.
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Вісник сертифікації залізничного транспорту

Ныгыметов Кайреткен Сагатович Управляющий директор по подвижному
составу АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»
ДОКЛАД ПО СЛУЧАЯМ ИЗЛОМА БОКОВЫХ РАМ НА ГРУЗОВЫХ
ВАГОНАХ В ПЕРИОД 2010-2011ГГ.
Акционерное общество «Национальная компания «Казакстан темир жолы»
обеспокоено создавшимся критическим состоянием безопасности движения
поездов, связанное с участившимися случаями изломов боковых рам по причине
неудовлетворительного качества литых деталей тележек грузовых вагонов.
Общий парк грузовых вагонов РК по состоянию на 01.05.2011г. составил
98 725

единиц,

из

них

инвентарный

парк

и приватный парк 46 397ед. (47%).
Инвентарный парк (52 328ед.) по родам:
- крытые 8 056 ед.;
- универсальные платформы 4 324 ед.;
- фитинговые платформы 3 034 ед.;
- полувагоны 23 364 ед.;
- цистерны 6 338 ед.;
- зерновозы 5 219 ед.;
- прочие 1 993 ед.
Приватный парк (46 397ед.) по родам:
- крытые 1 210 ед.;
- универсальные платформы 39 ед.;
- фитинговые платформы 125 ед.;
- полувагоны 15 890 ед.;
- цистерны 23 954 ед.;
- прочие 5 179 ед.
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Рисунок 1. Общее количество случаев излома боковых рам в 2010-2011г.г.
по сети железных дорог АО «НК «ҚТЖ» и ОАО «РЖД»
За период 2010-2011г.г. допущено всего 57 случаев излома боковых рам
тележек, в том числе по сети железных дорог АО «НК «ҚТЖ» - 18 случаев и 39
случаев излома боковых рам на сети железных дорог ОАО «РЖД».
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Î ÁÙ ÅÅ ÊÎ ËÈ ×ÅÑÒÂÎ ÑËÓ× ÀÅÂ È ÇËÎ Ì À ÁÎ ÊÎ ÂÛ Õ ÐÀÌ Â 2010-2011ãã.
ï î ÀÎ «Í Ê «ÊÒÆ» è Î ÀÎ «ÐÆÄ»

Рисунок 2. Общее количество случаев излома боковых рам по сети
АО «НК «ҚТЖ» и ОАО «РЖД» в период с 2010 по 2011 г.г.
В указанный период по сети АО «НК «ҚТЖ» допущено 18 случаев излома
боковых рам, из них

в 2010 году 12 случаев, в том числе по заводам-

изготовителям:
• ЗАО «АзовЭлектроСталь», клеймо «1291» - 6 случаев (2 ед. – 2008 года
изготовления и 4 ед. - 2009 года изготовления);
• ОАО «Кременчугский сталелитейный завод», клеймо «14» - 3 случая
(1 ед.- 1982 года изготовления, 1 ед. – 1991 года изготовления, 1 ед. –
2005 года изготовления);
• ООО «Промтрактор-Промлит», клеймо «33» - 2 случая (2008 и 2009
года изготовления);
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• ООО «Бежицкий сталелитейный завод», клеймо «12» - 1 случай 2008
года изготовления.
За 5 месяцев 2011 года допущено 6 случаев излома боковых рам, в том
числе по заводам-изготовителям:
• ОАО «Кременчугский сталелитейный завод», клеймо «14» - 3 случая
(1ед. – 1986 года изготовления и 2ед. – 2001 года изготовления);
• ОАО «Уралвагонзавод», клеймо «5» - 2 случая (1ед. – 1987 года
изготовления и 1ед. – 2004 года изготовления);
•

ЗАО «АзовЭлектроСталь», клеймо «1291» - 1 случай, 2008 года
изготовления.

По сети ОАО «РЖД» за указанный период допущено 39 случаев излома
боковых рам, из них в 2010 году допущен 21 случай, в том числе по заводамизготовителям:
• ООО «Промтрактор-Промлит», клеймо «33» - 4 случая (1ед. – 2006 года
изготовления и 3ед.- 2008 года изготовления);
• ЗАО «АзовЭлектроСталь», клеймо «1291» - 5 случаев (1ед. – 2007 года
выпуска и 5ед. – 2008 года изготовления);
• ОАО «Уралвагонзавод», клеймо «5» - 10 случаев (1ед.- 2002 года
изготовления, 2ед. – 2006 года изготовления и 7ед. – 2007 года
изготовления);
• ООО «Бежицкий сталелитейный завод», клеймо «12» - 1 случай,
боковая рама 1989 года изготовления;
•

ОАО «Кременчугский сталелитейный завод», клеймо «14» - 1 случай,
боковая рама 1981 года изготовления.

За 5 месяцев 2011 года допущено 18 случаев излома боковых рам, в том
числе по заводам-изготовителям:
• ООО «Промтрактор-Промлит», клеймо «33» - 1 случая, боковая рама
1989 года изготовления;
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• ЗАО «АзовЭлектроСталь», клеймо «1291» - 9 случаев (4ед.- 2009 года
изготовления и 5ед. – 2010 года изготовления);
• ОАО «Алтайвагон», клеймо «22» - 4 случая все боковые рамы 2010
года изготовления;
ОАО «Уралвагонзавод», клеймо «5» - 2 случая, обе боковые рамы 2007

•

года изготовления;
Румыния г. Каракал Арад, Северин – 1 случай боковая рама 1986 года

•

изготовления;
ОАО «Кременчугский сталелитейный завод», клеймо «14» - 1 случай,

•

боковая рама 2007 года изготовления.
È í ô î ðì àöèÿ ï î ñëó÷àÿì èçëî ì à áî êî âû õ ðàì òåëåæåê ãðóçî âû õ âàãî í î â,
äî ï óù åí í û õ ï î ñåòè ÀÎ «Í Ê «ÊÒÆ è Î ÀÎ «ÐÆÄ» â ï åðèî ä ñ2010-2011 ãã.
ï î ñåòè À Î «Í Ê «Ê ÒÆ 18 ñëó÷àå â è çë î ì à áî êî âû õ ðàì
¹

Êî ë-âî èçëî ì î â

Í àèì åí î âàí èå çàâî äà-èçãî òî âèòåëÿ (êëåéì î )

Ãî ä èçãî òî âëåí èÿ áî êî âî é ðàì û

çà 2010 ãî ä äî ï óù åí î 12 ñëó÷àåâ èçëî ì à áî êî âû õ ðàì , â ò.÷. ï î ï ðåäï ðèÿòè ÿì
1

6

ÇÀÎ "Àçî âÝëåêòðî Ñòàëü" (1291)

2åä.-2008ã.â.; 4åä.-2009ã.â.

2

3

Î ÀÎ «Êðåì åí ÷óãñêèé ñòàëåëèòåéí û é çàâî ä» (14)

1åä.-1982ã.â.; 1åä.-1990ã.â.; 1åä.- 2005ã.â.

3

2

Î Î Î «Ï ðî ì òðàêòî ð – Ï ðî ì ëèò» (33)

1åä.-2008ã.â.; 1åä.-2009ã.â.

4

1

Î Î Î "Áåæèöêèé ñòàëåëèòåéí û é çàâî ä" (12)

1åä.-1990ã.â.

1

3

Î ÀÎ «Êðåì åí ÷óãñêèé ñòàëåëèòåéí û é çàâî ä» (14)

1åä.-1986ã.â. è 2åä. 2001ã.â.

2

2

Î ÀÎ «Óðàëâàãî í çàâî ä» (5)

1åä.-1987ã.â., 1åä.-2004ã.â.

3

1

ÇÀÎ «Àçî âÝëåêòðî Ñòàëü» (1291)

1åä.-2008ã.â.

çà 5 ì åñÿöåâ 2011 ãî äà äî ï óù åí î 6 ñë ó÷àåâ èçë î ì à áî êî âû õ ðàì , â ò.÷. ï î ï ðåäï ðèÿòèÿì

ï î ñåòè Î ÀÎ «ÐÆÄ » 39 ñëó÷àå â è çë î ì à áî êî â û õ ðàì
¹

Êî ë-âî èçëî ì î â

Í àèì åí î âàí èå çàâî äà-èçãî òî âèòåëÿ (êëåéì î )

Ãî ä èçãî òî âëåí èÿ áî êî âî é ðàì û

çà 2010 ãî ä äî ï óù åí î 21 ñëó÷àåâ èçëî ì à áî êî âû õ ðàì , â ò.÷. ï î ï ðåäï ðèÿòèÿì
1

4

Î Î Î «Ï ðî ì òðàêòî ð- Ï ð î ì ëèò» (33)

1åä.-2006ã.â.,3åä.-2008ã.â.

2

5

ÇÀÎ "Àçî âÝëåêòðî Ñòàëü » ( 1291)

1åä.-2007ã.â.; 4åä.-2008ã.â.

3

10

Î ÀÎ "Óðàëâàãî í çàâî ä" (5)

1åä.-2002ã.â., 2åä.-2006ã.â., 7åä.-2007ã.â.

4

1

Î Î Î "Áåæèöêèé ñòàëåëèòåéí û é çàâî ä» (12)

1åä.-1989ã.â.

5

1

Î ÀÎ "Êðåì åí ÷óãñêèé ñòàëåëèòåéí ûé çàâî ä» (14)

1åä.-1981ã.â.

Çà 5 ì åñÿöåâ 2011 ãî äà äî ï óù åí î 18 ñëó÷àåâ èçëî ì à á î êî âû õ ðàì , â ò.÷. ï î ï ðåäï ðèÿòè ÿì
1

1

Î Î Î "Ï ðî ì òðàêòî ð - Ï ðî ì ëèò" (33)

1åä.-1989ã.â.

2

9

ÇÀÎ "Àçî âÝëåêòðî Ñòàëü » ( 1291)

4åä.-2009ã.â., 5åä.2010ã.â.

3

4

Î ÀÎ «Àëòàéâàãî í » (22)

4åä.- 2010ã.â.

4

2

Î ÀÎ "Óðàëâàãî í çàâî ä (5)

2åä.- 2007ã.â.

5

1

Ðóì ûí èÿ ã.Êàðàêàë Àðàä, Ñåâåðèí

1åä.-1986ã.â.

6

1

Î ÀÎ «Êðåì åí ÷óãñêèé ñòàëåëèòåéí û é çàâî ä» (14)

1åä.-2007ã.â.;

Рисунок 3. Случаи излома боковых рам грузовых вагонов, допущенных по сети
АО «НК «ҚТЖ» и ОАО «РЖД» в период с 2010 по 2011 г.г.
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Проанализировав изломы боковых рам, допущенных по сети железных дорог
АО «НК «ҚТЖ» выявлено, что основная доля изломов - 14 случаев (75%)
произошло в переходе зон А и Б и 4 случая (22%) излома приходится на зону Б.
Главной причиной случаев излома боковых рам является несовершенство
технологии изготовления литых деталей тележек грузовых вагонов и, как
следствие, их низкое качество.
Ðàì à áî ê î âàÿ 100.00.002-4 (ì àòåðè àë ñòàëü 20ÃË, âåñ î òë è âê è 445ê ã.)

ÇÎ Í Û È ÇËÎ Ì À ÁÎ ÊÎ ÂÛ Õ ÐÀÌ
(í à ï ð è ì åð å 18 ñë ó÷àåâ è çë î ì à ï î ñåòè
ÊÒÆ)

R55

â ì åñòàõ ï åðåõî ä à çî í
À è Á - 14 ñë ó÷àåâ
(78%)

çî í à «À»
î ï î ðí àÿ ï î â åõí î ñòü
á óêñî âî ãî ï ðî åì à
(çî í à «Á»)
4 ñë ó÷àÿ (22%)

Рисунок 4. Боковая рама
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Ï ÐÈ Í ßÒÛÅ Ì ÅÐÛ

Рисунок 5. Принятые меры
1 648 грузовым вагонам (инвентарного парка) с литыми деталями тележек
с клеймом «1291», изготовленных ЗАО «АзовЭлектроСталь» в 2008 - 2009 г.г.
установлен признак «Запрет курсирования» с кодом 902 - отстановка по указанию
ж.д. администрации:
- продефектоскопировано 1 524 грузовых вагонов;
- забраковано при дефектоскопировании 754 грузовых вагонов (1 370
б/рам, 523 н/балок)
-

124 вагонов осталось продефектоскопировать (вагоны с литыми

деталями кл.1291, 2009 г.в.).
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3 720 грузовым вагонам (приватного парка) с литыми деталями тележек
с клеймом «1291», изготовленных ЗАО «АзовЭлектроСталь» в 2008 - 2009 г.г.
установлен признак «Запрет курсирования» с кодом 902 - отстановка по указанию
ж.д. администрации, согласно п.1 Протокола от 31.12.2010г. совещания в Комитете
транспортного контроля МТиК РК:
- продефектоскопировано 3 080 грузовых вагонов
- забраковано при дефектоскопировании 908 грузовых вагонов (1 897
б/рам, 519 н/балок;
- 640 вагонов осталось продефектоскопировать (вагоны с литыми
деталями кл.1291, 2009 г.в.).
Также 316 грузовым вагонам (инвентарного парка) с литыми деталями
тележек с клеймом «22», изготовленных Алтайским вагоностроительным заводом
установлен признак «Запрет курсирования» с кодом 902 - отстановка по указанию
ж.д. администрации согласно п.1 Протокола от 31.12.10г. совещания в Комитете
транспортного контроля МТиК РК.
- продефектоскопировано 271 грузовых вагонов;
- забраковано при дефектоскопировании 19 грузовых вагонов (37б/рам,
14 н/балок;
- 45 вагонов осталось продефектоскопировать.
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Ï ðåäëàãàåì û å ì åðû

Рисунок 6. Предлагаемые меры по улучшению ситуации с литыми
деталями тележек
-

Разработать

межгосударственный

стандарт,

регламентирующий

требования к литым деталям железнодорожного подвижного состава, взамен ТТ
ЦВ 32.695-2006 Технические требования. «Детали литые из низколегированной
стали для вагонов железных дорог колеи 1520 мм. Рама боковая и балка
надрессорная», ОСТ 32.183-2001 «Тележки двухосные грузовых вагонов колеи
1520 мм. Детали литые. Рама боковая и балка надрессорная», в т.ч.извещения
№1,2,3,4 об изменении ТТ ЦВ 32.695-2006.
-

Рассмотреть

разработку

по

линии

НИОКР

низколегированной

высокопрочной стали для повышения надежности и прочности литых деталей
грузовых вагонов против хрупкого разрушения.
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- Предусмотреть толщину стенок отливок боковой рамы тележек не менее
21 мм.
- Рассмотреть возможность ужесточения выходного контроля продукции
литейных предприятий с внедрением современных методов неразрушающего
контроля для выявления внутренних дефектов в металле.
- Разработать межгосударственное соглашение по возмещению ущерба за
некачественно выпускаемую изготовителем продукцию.
- Рассмотреть возможность перехода на новые модели тележек для
использования под грузовыми вагонами.
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ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИДАНИХ СЕРТИФІКАТІВ
На протязі червня –
Дніпропетровський орган з
наступні сертифікати:
Реєстраційний №

Дата
реєстрації
та термін
дії

UA1.099.0070
477-11

02.06.2011
11.11.2012

липня 2011 р. Державним підприємством
сертифікації залізничного транспорту видано

Виданий

Продукція

ПрАТ
"Коростенський
завод ЗБШ"

Шпали
залізобетонні
попередньо напружені
типу
Ш1-3
для
залізничної колії 1520мм
із
застосуванням
пластмасових
пустотоутворювачів з Пподібною шайбою

UA1.099.0071
410-11

06.06.2011
13.06.2012

Зовнішньоторгове
підприємство "МАГ"

Прокладки
гумові
підрейкові типу ПРБ-1

UA1.099.0071
411-11

06.06.2011
13.06.2012

Зовнішньоторгове
підприємство "МАГ"

Прокладки
гумові
нашпальні типу ПНБ-3

UA1.099.0073
856-11

09.06.2011
07.06.2012

ТОВ "ТД Україна
Промресурс"

Клема ПК роздільного
рейкового
скріплення
залізничної колії

UA1.099.0074
983-11

10.06.2011
28.12.2013

Дніпропетровське
учбово-виробниче
підприємство УТОС
(ДУВП УТОС)

Перемички до колійних
трансформаторних
ящиків та кабельних
стійок

UA1.099.0074
988-11

10.06.2011
08.06.2013

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"АГРОС"

Шпали дерев'яні для
залізниць широкої колії,
не просочені, І-го та ІІ-го
типу; бруси дерев'яні для
стрілочних
переводів
залізниць широкої колії,
не просочені, І-го та ІІ-го
типу; бруси мостові
дерев'яні
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Відповідає вимогам
(нормативний документ)
П.п. 4.3.1.3, 4.4.1, 4.5.2, 4.6.1,
4.7.2 ДСТУ Б В.2.6-2:2009 та
ТУ У 26.6-30268559-225:2009
'Шпали
залізобетонені
попередньо напружені типу Ш13 для залізничної колії 1520мм із
застосуванням
пластмасових
пустотоутворювачів
з
Пподібною шайбою'
Основних розмірів, зовнішнього
вигляду,
фізико-механічних
показників
гуми,
фізикомеханічних
показників
прокладок та маркуванню згідно
з ДСТУ 2805-94 "Прокладки
гумові для рейкової колії.
Технічні умови"
Основних розмірів, зовнішнього
вигляду,
фізико-механічних
показників
гуми,
фізикомеханічних
показників
прокладок та маркуванню згідно
з ДСТУ 2805-94 "Прокладки
гумові для рейкової колії.
Технічні умови"
ГОСТ
22343-90
"Клемма
раздельного
рельсового
скрепления железнодорожного
пути. Технические условия"
ТУ У 35.2-03288941-002:2009
"Перемички
дросельні,
міждросельні,
до
колійних
трансформаторних
ящиків,
кабельних стійок та з'єднувачі
стрілочні. Технічні умови"
ДСТУ ГОСТ 78:2009 "Шпали
дерев'яні для залізниць широкої
колії. Технічні умови (ГОСТ 782004, IDT)", ДСТУ ГОСТ
8816:2009 "Брусся дерев'яні для
стрілкових переводів залізниць
широкої колії. Технічні умови
(ГОСТ 8816-2003, IDT)" та
ГОСТ
28450-90
"Брусья
мостовые
деревянные.
Технические условия"

Вісник сертифікації залізничного транспорту
UA1.099.0075
541-11

14.06.2011
07.06.2013

ТОВ "ВО
ТЕХЕНЕРГОНАЛА
ДКА"

Шафи
керування,
автоматики та захисту
приєднань підстанцій

UA1.099.0079
104-11

20.06.2011
12.04.2014

ТОВ "ДАКЕнергетика"

UA1.099.0080
810-11

23.06.2011
17.03.2014

UA1.099.0081
088-11

21.06.2011
17.03.2014

UA1.099.0084
652-11

30.06.2011
29.06.2013

Металургійне
підприємство
"Дніпродзержинський
сталеливарний
завод", дочірнє підприємство
Публічного
акціонерного
товариства
"Дніпровагонмаш"
Металургійне
підприємство
"Дніпродзержинський
сталиливарний
завод", дочірнє підприємство
Публічного
акціонерного
товариства
"Дніпровагонмаш"
HUTA BANKOWA

Тягова
комплектна
підстанція
змінного
струму 27,5 кВ модульного виконання у складі
модулів згідно Додатку 1
(12 позицій)
Автозчеп
СА-3
(креслення
№ 1835.01.000 СБ,
№ 1835.01.000-01 СБ,
№ 1835.01.000-02 СБ)

UA1.099.0084
653-11

30.06.2011
12.04.2014

ТОВ "ДАКЕнергетика"

UA1.099.0084
654-11

30.06.2011
12.04.2014

ТОВ "ДАКЕнергетика"

UA1.099.0084
663-11

30.06.2011
12.04.2014

ТОВ "ДАКЕнергетика"

UA1.099.0087
699-11

06.07.2011
04.07.2012

UA1.099.0088
709-11

07.07.2011
05.07.2013

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"НАУКОВОВИРОБНИЧЕ
ОБ'ЄДНАННЯ
"ТРАНСАВТОМАТ
ИКА"
ТОВ "Ruzhou Tianrui
Locomotive and
Rolling stock spare
parts Co., Ltd."

Тяговий
(креслення
№ 1835.00.001)

хомут

Бандажі з гребенем із
вуглецевої сталі
для
локомотивів діаметрами:
890 мм, 1010 мм, 1060
мм
Пристрої
комплектні
розподільчі 3,3 кВ згідно
Додатку 1 (2 позиції)
Модуль
перемикача
пункту групування типу
ПСС-В-3,3/27,5
Комірки розподільчого
пристрою 6 (10) кВ серії
КЕ-610 згідно Додатку 1
(3 позиції)
Шлагбаум автоматичний
переїзний
з
електрогідроприводом
типу ШАП.ТА 01.10

рами
бокові
візка
вантажних вагонів колії
1520 мм (креслення №
1750.00.002)
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П.п. 1.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.5,
1.6, 1.7, 1.8 ТУ У 31.2-36265820001:2009 "Шафи керування,
автоматики
та
захисту
приєднань підстанцій. Технічні
умови".
Згідно Додатку 2, що є
невід'ємною
частиною
сертифікату відповідності

ТУ У 35.2-32258888-574:2008
"Автозчеп
СА-3.
Технічні
умови"

ГОСТ 22703-91

ГОСТ 398-96, ДСТУ 3717-98

П.п. 4.14.1, 11.2.1 ГОСТ 1516.396; п. 3.3.7 ГОСТ 12.2.007.0-75
Пп. 4.14.1, 8.3.1, 8.3.2, 11.2.1
ГОСТ 1516.3-96; п. 3.3.7 ГОСТ
12.2.007.0-75
П.п. 11.2.1 ГОСТ 1516.3-96; п.
3.3.7 ГОСТ 12.2.007.0-75
ТУ У 31.6-20257178-002:2011
"Шлагбаум
автоматичний
переїзний
з
електрогідроприводом
типу
ШАП.ТА 01.10. Технічні умови"
крім
п.п. 1.3.1, 1.5, 2.2.7
ОСТ 24.153.08-78 "Тележки
двухосные грузовых вагонов
колеи 1520 мм. Детали литые.
Технические
требования",
креслення № 1750.00.002

Вісник сертифікації залізничного транспорту
UA1.099.0088
709-11

07.07.2011
05.07.2013

ООО "Ruzhou Tianrui
Locomotive and
Rolling stock spare
parts Co., Ltd."

рамы боковые тележки
грузовых вагонов колеи
1520 мм (чертеж №
1750.00.002)

UA1.099.0092
374-11

12.07.2011
01.01.2013

Заготівки суцільнокатані
для
зубчатих
коліс
тягових
передач
електровозів

UA1.099.0097
169-11

22.07.201119.
07.2016

Відкрите акціонерне
товариство
"ІНТЕРПАЙП
НИЖНЬОДНІПРОВ
СЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИ
Й ЗАВОД"
ПАТ "Дружківський
завод металевих
виробів"

UA1.099.0097
170-11

22.07.2011
19.07.2016

ПАТ "Дружківський
завод металевих
виробів"

Болти колійні
8gх115.36
скріплення
широкої колії

UA1.099.0097
171-11

22.07.2011
19.07.2016

ПАТ "Дружківський
завод металевих
виробів"

Болти для рейкових
стиків залізничної колії,

UA1.099.0097
173-11

22.07.2011
19.07.2016

ПАТ "Дружківський
завод металевих
виробів"

Гайки
В2М24-7Н.5,
В2М27-7Н.5 для болтів
рейкових
стиків
залізничної колії

UA1.099.0097
174-11

22.07.2011
19.07.2016

ПАТ "Дружківський
завод металевих
виробів"

Гайки М22-7Н.5 для
клемних і закладних
болтів
рейкових
скріплень
залізничної
колії

UA1.099.0097
175-11

22.07.2011
19.07.2016

ПАТ "Дружківський
завод металевих
виробів"

Болти закладні М228gх175.58,
М228gх185.58,
М228gх175.48,
М228gх185.48 для рейкових
скріплень
залізничної
колії

Болти колійні М16.36 і
М18.36 для скріплення
рейок вузької колії
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СМ22для
рейок

ОСТ 24.153.08-78 "Тележки
двухосные грузовых вагонов
колеи 1520 мм. Детали литые.
Технические
требования",
чертеж № 1750.00.002
ТУ У 27.1-4-546-2002 "Заготівки
суцільнокатані для зубчатих
коліс
тягових
передач
електровозів. Технічні умови "

Конструкції
та
розмірів,
різьблення, якості поверхні,
механічних властивостей та
маркування, що встановлені в
ГОСТ 8144-73 "Болты путевые
для скрепления рельсов узкой
колеи. Технические условия"
Конструкції
та
розмірів,
різьблення, якості поверхні,
механічних
властивостей,
зміщення вісі головки відносно
вісі
стрижня
болта
та
маркування, що встановлені в
ГОСТ 799-73 "Болты путевые
для
скрепления
рельсов
широкой колеи. Технические
условия"
Конструкції
та
розмірів,
різьблення, якості поверхні,
механічних властивостей та
маркування, що встановлені в
ГОСТ 11530-93 "Болты для
рельсових
стыков
железнодорожного
пути.
Технические условия"
Конструкції
та
розмірів,
різьблення, якості поверхні,
механічних властивостей, що
встановлені в ГОСТ 11532-93
"Гайки для болтов рельсових
стыков железнодорожного пути.
Технические условия"
Конструкції
та
розмірів,
різьблення,
механічних
властивостей, твердості, що
встановлені в ГОСТ 16018-79
"Гайки
для
клеммных
и
закладных болтов для рельсовых
скреплений железнодорожного
пути. Конструкция и размеры.
Технические требования"
Конструкції
та
розмірів,
зміщення вісі голівки та під
голівки відносно вісі стрижня
болта, різьблення, механічних
властивостей,
покриття,
відхилення
від
перпендикулярності
та

Вісник сертифікації залізничного транспорту

UA1.099.0097
176-11

22.07.2011
19.07.2016

ПАТ "Дружківський
завод металевих
виробів"

Болти
клемні
М228gх75.58 з полегшеною
головкою для рейкових
скріплень
залізничної
колії

UA1.099.0097
178-11

22.07.2011
19.07.2016

ПАТ "Дружківський
завод металевих
виробів"

Костилі
14х14
для
залізниць вузької колії

UA1.099.0097
180-11

22.07.2011
19.07.2016

ПАТ "Дружківський
завод металевих
виробів"

Костилі
165
для
залізниць широкої колії

UA1.099.0097
181-11

22.07.2011
19.07.2016

ПАТ "Дружківський
завод металевих
виробів"

Шайби
пружинні
двовиткові
25
для
рейкової колії

UA1.099.0097
182-11

22.07.2011
19.07.2016

ПАТ "Дружківський
завод металевих
виробів"

Шайби
колійні

UA1.099.0097
183-11

22.07.2011
19.07.2016

ПАТ "Дружківський
завод металевих
виробів"

Шурупи
колійні
1.24х150, 1.24х170
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одновиткові

маркування, що встановлені в
ГОСТ
16017-79
"Болты
закладные
для
рельсовых
скреплений железнодорожного
пути. Конструкция и размеры.
Технические требования"
Конструкції
та
розмірів,
зміщення вісі голівки відносно
вісі стрижня болта, різьблення,
механічних
властивостей,
покриття та маркування, що
встановлені в ГОСТ 16016-79
"Болты клеммные для рельсовых
скреплений железнодорожного
пути. Конструкция и размеры.
Технические требования"
Основних параметрів, розмірів,
зовнішнього вигляду, якості
поверхні,
випробування
на
розтяг,
хімічного складу та
марки сталі, маркування, що
встановлені в ТУ 14-4-1537-89
"Костыли для железных дорог
узкой колеи. Технічні умови"
Конструкції та розмірів, якості
поверхні,
випробування
на
розтяг,
хімічного складу та
марки сталі, маркування, що
встановлені в ГОСТ 5812-82
"Костыли для железных дорог
широкой колеи. Технічні умови"
Геометричних
розмирів,,
зовнішнього вигляду, твердості,
пружинних
властивостей,
хімічного складу та марки сталі,
що встановлені в ГОСТ 2179776
"Шайбы
пружинные
двухвитковые
для
железнодорожного
пути.
Технические условия"
Основних параметрів, розмірів,
вимог
до
конструкції
та
функціональних
показників,
зовнішнього вигляду, хімічного
складу та марки сталі, твердості,
що встановлені в ТУ У 35.230268559-146:2005
"Шайба
одновиткова колійна. Технічні
умови"
Конструкції
та
розмірів,
різьблення, якості поверхні,
згину у холодному стані,
хімічного складу та марки сталі,
маркування, що встановлені в
ГОСТ 809-71 "Шурупы путевые.
Технические условия"

Вісник сертифікації залізничного транспорту
UA1.099.0097
384-11

22.07.2011
07.07.2014

Фірма "АВК"

Вироби гумові технічні
для рухомого складу
залізниць (155 позицій)
згідно Додатків 1, 2, 3, 4,
5, що є невід'ємною
частиною
сертифікату
відповідності

Відповідно до п.п 1.1, 1.2, 1.5,
1.6, 1.8, 1.13, 1.14, 1.23 ТУ У 6
00152135.071-99 "Вироби гумові
технічні для рухомого складу
залізниць та вимоги до гум, що
використовуються
для
їх
виготовлення. Технічні умови"

UA1.099.0097
386-11

22.07.2011
07.07.2014

Фірма "АВК"

Вироби
гумові
ущільнювальні
для
рухомого
складу
залізниць (91 позиція)
згідно Додатків 1, 2, 3,
що
є
невід'ємною
частиною
сертифікату
відповідності

ГОСТ 38-72; п.п. 1.1, 1.2, 1.5,
1.7, 1.8, 1.10, 1.13, 1.14, 1.18 ТУ
У 6 00152135.047-97 "Вироби
гумові
ущільнювальні
для
гальмових пневматичних систем
рухомого складу залізниць.
Технічні умови".

UA1.099.0097
388-11

22.07.2011
07.07.2014

Фірма "АВК"

Вироби
гумові
ущільнювальні
для
рухомого
складу
залізниць та прокладки
гумові для рейкової колії
(49
позицій)
згідно
Додатків 1 та 2, що є
невід'ємною частиною
сертифікату
відповідності

П.п. 5.1.1-5.1.3, 5.1.5, 5.2 ДСТУ
2805-94; п.п. 2.1, 2.2.3, 2.2.6,
2.2.7, 2.2.9-2.2.11, 5.1.1, 5.1.2
ГОСТ 14896-84; п.п. 2.1, 2.3, 2.5,
5.1 ГОСТ 6678-72; п.п. 1.1а, 1.11.6, 1.10, 4.1 ГОСТ 18829-73;
ГОСТ 9833-73

Перевидано сертифікати у зв’язку зі зміною назви підприємства /зміни схеми сертифікації
UA1.099.0085
398-11

UA1.099.0085
401-11

01.07.2011
26.03.2015

01.07.2011
08.07.2014

ПрАТ "Запорізький
завод залізобетонних
шпал"

Комплекти
брусів
залізобетонних
попередньо напружених
для стрілочних переводів
типу Р65 колії 1520 мм
марки 1/9 та 1/11 із
застосуванням
пластмасових
пустотоутворювачів з Пподібною шайбою

П.п. 4.3.1.3, 4.4.1, 4.5.2, 4.6.1,
4.7.2 ДСТУ Б В.2.6-2:2009 та ТУ
У
26.6-30268559-257:2009
"Бруси залізобетонні попередньо
напружені
для
стрілочних
переводів типу Р 65 колії 1520
мм марок 1/9 і 1/11 із
застосуванням
пластмасових
пустотоутворювачів
з
Пподібною шайбою. Технічні
умови" крім п.п. 1.3.4, 1.4.19

ПрАТ "Запорізький
завод залізобетонних
шпал"

Комплекти
брусів
залізобетонних
попередньо напружених
для стрілочних переводів
типу Р65 колії 1520 мм
марки 1/9 подвійний
перехресний та марки
1/6
симетричний
із
застосуванням
пластмасових
пустотоутворювачів з Пподібною шайбою

П.п. 4.3.1.3, 4.4.1, 4.5.2, 4.6.1,
4.7.2 ДСТУ Б В.2.6-2:2009 та
ТУ У 26.6-30268559-115:2009
"Бруси залізобетонні попередньо
напружені
для
стрілочних
переводів типу Р 65 колії 1520
мм марок 1/9 і 1/11 зі
зменшеним
зносом
конструктивних
елементів,
подвійного перехресного марки
1/9 і симетричного марки 1/6 із
застосуванням
пластмасових
пустотоутворювачів
з
Пподібною шайбою. Технічні
умови" крім п.п. 1.3.4, 1.4.19.
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Вісник сертифікації залізничного транспорту
UA1.099.0085
404-11

01.07.2011
26.03.2015

ПрАТ "Запорізький
завод залізобетонних
шпал"

Шпали
залізобетонні
попередньо напружені
типу Ш1-3 для залізниць
колії
1520
мм
із
застосуванням
пластмасових
пустотоутворювачів з Пподібною шайбою

П.п. 4.3.1.3, 4.4.1, 4.5.2, 4.6.1,
4.7.2 ДСТУ Б В.2.6-2:2009 та
ТУ У 26.6-30268559-225:2009
"Шпали
залізобетонні
попередньо напружені типу Ш13 для залізничної колії 1520 мм
із застосуванням пластмасових
пустотоутворювачів
з
Пподібною шайбою. Технічні
умови"

UA1.099.0085
406-11

01.07.2011
12.05.2015

ПрАТ "Запорізький
завод залізобетонних
шпал"

Шпали
залізобетонні
попередньо напружені
типу
СБ3-0
для
залізниць колії 1520 мм

UA1.099.0085
407-11

01.07.2011
12.05.2015

ПрАТ "Запорізький
завод залізобетонних
шпал"

Напівшпала
залізобетонна
попередньо напружена
типу КШ-27

П.п. 4.3.1.3, 4.4.1, 4.5.2, 4.6.1,
4.7.2 ДСТУ Б В.2.6-2:2009 та ТУ
У
26.6-30268559-174:2006
"Шпали
залізобетонні
попередньо напружені колії
1520 мм типу СБ3 для рейок
типу Р65 і Р50. Технічні умови"
П.п 4.3.1.3, 4.4.1, 4.5.2, 4.6.1,
4.7.2 ДСТУ Б В. 2.6-2:2009 та
ТУ У 26.6-30268559-170:2006
"Напівшпала
залізобетонна
попередньонапружена типу КШ27. Технічні умови"

UA1.099.0085
610-11

01.07.2011
17.03.2014

Металургійне
підприємство
"Дніпродзержинськи
й сталеливарний
завод", дочірнє
підприємство ПАТ
"Дніпровагонмаш"

упори
передні
автозчепного пристрою
(виливка), упори задні
автозчепного пристрою
(виливка)

ГОСТ 22703-91 "Детали литые
автосцепного
устройства
подвижного состава железных
дорог колеи 1524 мм. Общие
технические условия", ОСТ
24.152.01-77
"Упоры
автосцепного устройства для
грузовых
и
пассажирских
вагонов Типы. Конструкция и
размеры.
Технические
требования" та кресленням №
491.02.251, № ЧУ 5.07.0192, №
ЧУ 5.07.0193.

UA1.099.0085
612-11

01.07.2011
17.03.2014

башмаки
гальмівні
неповоротні
для
вантажних
вагонів
залізничної колії 1520
мм

ГОСТ
3269-78
"Башмак
тормозной неповоротный для
грузовых вагонов железных
дорог
колеи
1520
мм.
Технические требования"

UA1.099.0086
494-11

04.07.2011
12.05.2015

Металургійне
підприємство
"Дніпродзержинськи
й сталеливарний
завод", дочірнє
підприємство ПАТ
"Дніпровагонмаш"
ПрАТ 'Запорізький
завод залізобетонних
шпал'

Шпали
залізобетонні
попередньо напружені
типу Ш1-1 для залізниць
колії 1520 мм

П.п. 4.3.1.3, 4.4.1, 4.5.2, 4.6.1,
4.7.2 ДСТУ Б В.2.6-2:2009 та
ДСТУ Б В.2.6-57:2008

UA1.099.0091
618-11

12.07.2011
25.09.2013

Шпали
залізобетонні
попередньо напружені
типу СБ3 (СБ3-0, СБ3-1)

П.п. 4.3.1.3, 4.4.1, 4.5.2, 4.6.1,
4.7.2 ДСТУ Б В.2.6-2:2009 та
пп. 1.3.1, 1.3.3, 1.3.5, 1.4.1 - 1.4.8,
1.4.10 - 1.4.18, 1.4.20, 1.4.21,
1.5.1 - 1.5.5 ТУ У 26.6-30268559174:2006 "Шпали залізобетонні
попередньо напружені колії
1520 мм типу СБ3 для рейок
типу Р65 і Р50. Технічні умови"

ПрАТ "Гніванський
завод
спецзалізобетону"
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Вісник сертифікації залізничного транспорту
UA1.099.0091
619-11

12.07.2011
25.09.2013

ПрАТ "Гніванський
завод
спецзалізобетону"

Шпали
залізобетонні
попередньо напружені
типу
Ш1-3
із
застосуванням
пластмасових
пустотоутворювачів з Пподібною шайбою

UA1.099.0097
391-11

22.07.2011
25.09.2013

ПрАТ "Гніванський
завод
спецзалізобетону"

Стояки залізобетонні для
опор контактної мережі
залізниць типу СС 108.62.1-Е, СС 108.6-3.1-Е,
СС 108.7-4.1-Е

UA1.099.0097
392-11

22.07.2011
25.09.2013

ПрАТ "Гніванський
завод
спецзалізобетону"

Стояки залізобетонні для
опор контактної мережі
залізниць типу СС 136.62.1-Е, СС 136.6-3.1-Е,
СС 136.7-4.1-Е

П.п. 4.3.1.3, 4.4.1, 4.5.2, 4.6.1,
4.7.2 ДСТУ Б В.2.6-2:2009 та
пп. 1.3.1, 1.3.3, 1.4.1 - 1.4.8,
1.4.10 - 1.4.18, 1.4.20, 1.4.21,
1.5.1 - 1.5.5 ТУ У 26.6-30268559225:2009 "Шпали залізобетонні
попередньо напружені типу Ш13 для залізничної колії 1520 мм
із застосуванням пластмасових
пустотоутворювачів
з
Пподібною шайбою. Технічні
умови"
П.п. 4.3.1.3, 4.4.1, 4.5.2, 4.6.1,
4.7.2 ДСТУ Б В.2.6-2:2009,
ДСТУ Б В.2.6-21:2008 та
робочих креслень РЧ-14/2000ЕКБ "Железобетонные стойки со
смешанным армированием для
опор контактной сети"
П.п. 4.3.1.3, 4.4.1, 4.5.2, 4.6.1,
4.7.2 ДСТУ Б В.2.6-2:2009, пп.
1.1 - 1.35 ТУ У 26.6-00282435001:2005 "Стояки залізобетонні
для опор контактної мережі
залізниць. Технічні умови" та
робочих креслень РЧ-14/2000ЕКБ "Железобетонные стойки со
смешанным армированием для
опор контактной сети"

Органом сертифікації "Дортранстелеком" видано наступні сертифікати:
Реєстраційний №

Дата
реєстрації
та термін
дії

UA1.093.00709
47-11

03.06.201101.06.2012

Виданий

Продукція

ТОВ "Іпра-Софт"

Дослідний зразок
автоматизованої системи
мікропроцесорної
централізації стрілок та
сигналів малих та
середніх залізничних
станцій АС МПЦ-с для
станції Лосєве Південної
залізниці
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Відповідає вимогам
(нормативний документ)
ДСТУ 2465-94; ДСТУ 2626-94;
ДСТУ4151-2003; ДСТУ 41782003; пп.3.1.10, 3.3, 3.4, 3.6-3.9
ГОСТ12.2.007.0-75; п.12.6
ГОСТ12997-84; р.5 ГОСТ1425496; пп. 1.3.1, 1.3.5 ГОСТ21552-84;
пп.1.4.1, 1.4.4, 1.5, 2.1.2-2.1.5,
2.1.10, 2.1.13, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6,
2.7.1, 2.7.2, 2.7.5, 2.7.6, 2.8.1,
2.9.2,
3.1.2-3.1.6, 3.2.1-3.2.6, 3.2.8, 3.2.9,
3.3, 4.2, 5.2.1, 5.3.1 ГОСТ2586183; ТЗ "Автоматизована система
мікропроцесорної централізації
стрілок та сигналів малих та
середніх залізничних станцій АС
МПЦ-с" від 15.05.2008 зі змінами
згідно Рішення по корекції ТЗ

Вісник сертифікації залізничного транспорту
UA1.093.00729
77-11

07.06.201106.06.2012

ТОВ НВП
"СТАЛЬЕНЕРГО"

Пункт проміжний зв'язку
цифровий ППСЦ

ГОСТ 12.2.007.0-75, ДСТУ ГОСТ
30428:2004

UA1.093.00729
78-11

07.06.201106.06.2012

ТОВ НВП
"СТАЛЬЕНЕРГО"

ГОСТ 12.2.007.0-75, ДСТУ ГОСТ
30428:2004

UA1.093.00729
79-11

07.06.201106.06.2012

ТОВ НВП
"СТАЛЬЕНЕРГО"

UA1.093.00729
80-11

07.06.201106.06.2012

ТОВ НВП
"СТАЛЬЕНЕРГО"

UA1.093.00729
81-11

07.06.201106.06.2012

ТОВ НВП
"СТАЛЬЕНЕРГО"

UA1.093.00729
82-11

07.06.201106.06.2012

ТОВ НВП
"СТАЛЬЕНЕРГО"

Комплект обладнання
станційного
двостороннього
паркового зв'язку з
цифровою комутацією
СДПС-Ц1
Комплект обладнання
станційного
двостороннього
паркового зв'язку з
цифровою комутацією
для малих станцій
СДПС-Ц2М
Стійка комутаційна
перегінного зв'язку
СКПС
Сигналізатор заземлення
індивідуальний
цифровий СЗІЦ
Апаратура станційного
зв'язку з цифровою
комутацією АССЦ

ГОСТ 12.2.007.0-75, ДСТУ ГОСТ
30428:2004

ГОСТ 12.2.007.0-75, ДСТУ ГОСТ
30428:2004
ГОСТ 12.2.007.0-75, ДСТУ ГОСТ
30428:2004
ГОСТ 12.2.007.0-75, ДСТУ ГОСТ
30428:2004

У період з червня по липень 2011 р. ДП «Харківський орган з сертифікації
залізничного транспорту» видано наступні сертифікати:
Реєстраційний №

Дата реєстрації
та термін дії

Виданий

Продукція
Апарат поглинальний Р5П для
сприйняття ударно-тягових
навантажень пасажирських
вагонів

UA1.110.0071789-11

06.06.2011
29.05.2012

ТОВ НВП «Річ»

UA1.110.0077544-11

16.06.2011
14.06.2013

ОАО «Кировский машзавод 1
Мая»

Кран залізничний укладальний
КЖУ-571 для укладання та
розбирання залізничної колії

UA1.110.0078060-11

17.06.2011
15.06.2012

ТОВ «Енергосоюз»

Автозчеп СА-3 в зборі для
рухомого складу залізниць

UA9.110.01480-11

UA1.110.0080665-11

17.06.2011
16.06.2013

22.06.2011
19.06.2012

ПП «Славгранд»

ТОВ «НВП «Квазар комплекс»
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Технічне обслуговування,
поточний та капітальний
ремонти тепловозів ТГМ-4,
ТЭМ-2
Обладнання гальмове для
рухомого складу залізниць
(повітророзподільник 292М,
клапан зворотний 3/4'' (кр. 176),
електроповітророзподільники
305, 305-1)

Вісник сертифікації залізничного транспорту

UA9.110.01713-11

29.06.2011
19.06.2014

UA1.110.0083990-11

30.06.2011
11.06.2012

UA1.110.0087429-11

05.07.2011
03.07.2013

Вагонне депо Котовськ Одеської
залізниці

ПАТ «Рейл»

ТОВ «Об'єднаний центр
технічного впровадження»

UA1.110.0088133-11

06.07.2011
04.07.2013

ПАТ «Зміївський
Експериментально-Механічний
завод» «Зміївметалосервіс»

UA1.110.0089621-11

08.07.2011
07.07.2012

ТОВ НВП «Річ»

UA1.110.0094923-11

UA1.110.0094926-11

18.07.2011
12.12.2012

18.07.2011
12.12.2012

АО «Электровозостроитель»

АО «Электровозостроитель»

UA1.110.0094927-11

18.07.2011
12.12.2012

АО «Электровозостроитель»

UA1.110.0099279-11

26.07.2011
24.07.2013

ПАТ «Зміївський
Експериментально-Механічний
завод» «Зміївметалосервіс»

UA1.110.0099332-11

26.07.2011
06.07.2014

ТОВ НВП «Річ»

UA1.110.0099336-11

26.07.2011
06.07.2014

ТОВ НВП «Річ»
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Середній ремонт машини СЗ160-4 (з 4-х напіввагонів та
кінцевого вагона)
Ремонтні комплекти для вагонів
залізничного транспорту
(додаток - 13 позицій)
Установка загорорджувальна
бар'єрна для забезпечення
неможливості
несанкціонованого виїзду
автотранспорту на залізничну
колію
Колодки гальмові для
моторвагонного рухомого
складу тип «Ф», колодки
гальмові чавунні для
локомотивів тип «М», колодки
чавунні гальмові для вагонів
залізниць широкої колії тип «С»
Башмак гальмовий гірковий для
залізничного транспорту
Візки двовісних вантажних
вагонів магістральних залізниць
колії 1520 мм (для реалізації за
межами України)
Балки надресорні візків
двовісних вантажних вагонів
магістральних залізниць колії
1520 мм (для реалізації за
межами України)
Рами бокові візків двовісних
вантажних вагонів
магістральних залізниць колії
1520 мм (для реалізації за
межами України)
Кришки люків піввагонів
М1095.000СБ, полотно кришок
люків піввагонів М1095.001
Запасні частини до вантажних
вагонів (додаток - 13 позицій)
запасні частини до
пасажирських вагонів (додаток 26 позицій)

Вісник сертифікації залізничного транспорту
Державним підприємством „Орган з сертифікації АСУ УПП ЗТ”
інформацію щодо виданих сертифікатів та атестатів протягом червня – липня 2011
р. не надано.
За період з червня по липень 2011 р. Органом з сертифікації продукції
вагонобудування Державного підприємства „Український науково-дослідний
інститут вагонобудування” (ОС ПВ ДП «УкрНДІВ») видано наступні
сертифікати:
Реєстраційний №

Дата
реєстрації
та термін
дії

Виданий

UА1.098.006
9704-11
UА1.098.007
5120-11
UА1.098.007
5121-11

UА1.098.007
7068-11

Відповідає вимогам
(нормативний документ)

СОУ МПП
45.060-256:2008 „Виконавчі
пристрої та арматура
гальмівного обладнання
рухомого складу залізниць.
Загальні вимоги безпеки”
СОУ МПП
ТОВ „ДослідноКран роз’єднувальний
45.060-256:2008 „Виконавчі
експериментальний
4300В (для гальмівної
пристрої та арматура
01.06.2011 р.завод
системи залізничного
гальмівного обладнання
30.05.2013 р.
„ЗАЛІЗНИЧНИК”
рухомого складу)
рухомого складу залізниць.
Загальні вимоги безпеки”
ОСТ 24.140.35-76 „Резервуары
ВАТ „Крюківський
01.06.2011 р.Резервуар запасний
воздушные тепловозные.
вагонобудівний
30.05.2012 р.
2623.40.16.010
Основные размеры
завод”
и технические требования”
14.06.2011 р.ПАТ
Напіввагон
ТУ У 35.2-32258888-539-2003
16.11.2011 р. „Азовзагальмаш” моделі 12-1704-04
„Напіввагони. Технічні умови”
ТУ 24.00.6215-87
ПАТ
14.06.2011 р.Вагон-цистерна
„ Вагони-цистерни моделей 15„Азовзагальмаш”
16.11.2011 р.
моделі 15-1547-03
1547-03, 15-1547-04.
Технічні умови”
ГОСТ 22703-91 „Детали
литые автосцепного
Упор передній
устройства подвижного
ТОВ „УКРАЇНСЬКА
16.06.2011 р.автозчепного пристрою
состава
ЛИВАРНА
залізничного рухомого
14.06.2013 р.
железных дорог колеи 1520
КОМПАНІЯ”
складу
мм. Общие технические
условия”

ТОВ „ДослідноUА1.098.006 01.06.2011 р.- експериментальний
завод
30.05.2013 р.
9258-11
„ЗАЛІЗНИЧНИК”

UА1.098.006
9259-11

Продукція

Кран кінцевий 4314Б
(для гальмівної
системи залізничного
рухомого складу)

Упор задній
ТОВ „УКРАЇНСЬКА автозчепного пристрою
UА1.098.007 16.06.2011 р.ЛИВАРНА
залізничного рухомого
14.06.2013 р.
7070-11
КОМПАНІЯ”
складу
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ГОСТ 22703-91 „Детали
литые автосцепного
устройства подвижного
состава
железных дорог колеи 1520
мм. Общие технические
условия”

Вісник сертифікації залізничного транспорту
ТОВ „Промислова Клин тягового хомута
автозчепного пристрою
компанія
UА1.098.007 16.06.2011 р.„Укртрансдеталь” залізничного рухомого
7707-11
08.09.2015 р.
складу

UА1.098.008 24.06.2011 р.2151-11
09.09.2015 р.

ПАТ
„Азовзагальмаш”

ПАТ
„Лебединський
машинобудівний
UА1.098.008 24.06.2011 р.дослідно2146-11
23.06.2012 р.
експериментальний
завод „Темп”
ПАТ
„Лебединський
UА1.098.008 24.06.2011 р.- машинобудівний
2147-11
23.06.2012 р.
дослідноекспериментальний
завод „Темп”
ПАТ
„Лебединський
машинобудівний
UА1.098.008 24.06.2011 р.дослідно23.06.2012 р.
2148-11
експериментальний
завод „Темп”
ПАТ
„Лебединський
машинобудівний
UА1.098.008 24.06.2011 р.дослідно23.06.2012 р.
2149-11
експериментальний
завод „Темп”
ЗАТ „Ніжинський
дослідноUА1.098.008 30.06.2011 р.4912-11
29.06.2013 р. механічний завод”
(ЗАТ „НОМЗ”)
UА1.098.008
4901-11

ТУ У 35.2-32258888-545-2004
„Вагон-цистерна для
Вагон-цистерна для
пропану,
бутану та їх
пропану, бутану та їх
сумішей,
модель
15-1780.
сумішей моделі 15-1780
Технічні умови”
Вставка тріангеля
Т1334.01 (для гальмівної
важільної передачі візків
вантажних вагонів)

ГОСТ 8479-70 „Поковки из
конструкционной
углеродистой и легированной
стали.
Общие технические условия”

Сектори Т1334.04,
Т1334.04-01, Т1334.05,
Т1334.05-01, Т1334.06,
Т1334.06-01 (для
механізму запирання
кришки люка
вантажного вагона)

ГОСТ 8479-70 „Поковки из
конструкционной
углеродистой и легированной
стали.
Общие технические условия”

Петля Т1334.02
(для кришки люка
вантажного вагона)

ГОСТ 8479-70 „Поковки из
конструкционной
углеродистой и легированной
стали.
Общие технические условия”

Закидка Т1334.03
(для механізму
запирання кришки
люка
вантажного вагона)
Колодка чавунна
типу М (колодка
гальмівна гребенева із
сірого модифікованого
чавуну для локомотивів)

ЗАТ „Ніжинський Колодка секційна для
дослідноелектровозів серії ЧС
01.07.2011 р.механічний завод”
29.06.2013 р.
(ЗАТ „НОМЗ”)

UА1.098.008 01.07.2011 р.4904-11
29.06.2013 р.

ГОСТ 8479-70 „Поковки из
конструкционной
углеродистой и легированной
стали. Общие технические
условия”

ЗАТ „Ніжинський
Колодка чавунна
дослідногальмова вагонна типу С
механічний завод”
(ЗАТ „НОМЗ”)
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ГОСТ 8479-70 „Поковки из
конструкционной
углеродистой и легированной
стали.
Общие технические условия”
ГОСТ 30249-97 „Колодки
тормозные чугунные для
локомотивов. Технические
условия”
ТУ У 27.5-01033390-002:2007
„Колодки
секційні для електровозів
серії ЧС. Технічні умови”
ТУ У 27.5-01033390-003:2007
„Колодки
чавунні гальмові вагонні типу
С. Технічні умови”

Вісник сертифікації залізничного транспорту
Колодка гальмівна
ЗАТ „Ніжинський
типу „Ф” з металевим
UА1.098.008 01.07.2011 р.досліднокаркасом для
4906-11
29.06.2013 р. механічний завод”
моторвагонного
(ЗАТ „НОМЗ”)
рухомого складу

UА1.098.008
5270-11

UА1.098.008
5271-11

UА1.098.008
5483-11

UА1.098.008
6022-11

ГОСТ 28186-89 „Колодки
тормозные для моторвагонного
подвижного состава.
Технические условия”

ГОСТ 22703-91 „Детали литые
автосцепного устройства
ПАТ
подвижного состава
01.07.2011 р.- „Кременчуцький
железных дорог
15.11.2015 р.
сталеливарний
колеи 1520 мм.
(кресленики 1835.01.001,
завод”
1835.01.020 СБ)
Общие технические
условия”
ГОСТ 22703-91 „Детали литые
Хомут тяговий
автосцепного устройства
ПАТ
автозчепного
подвижного состава
01.07.2011 р.- „Кременчуцький пристрою
железных дорог
15.11.2015 р.
сталеливарний
залізничного рухомого
колеи 1520 мм.
завод”
складу (кресленик
Общие технические
1835.00.001)
условия”
ДСТУ ГОСТ 31334:2009
01.07.2011 р.- ВАТ „Крюківський Вісь чорнова РУ1Ш
„Осі для рухомого складу
30.06.2012 р.
вагонобудівний
(креслення 7049.10.015)
залізниць колії 1520 мм.
завод”
Технічні умови”
ДСТУ ГОСТ 31334:2009
04.07.2011 р.- ВАТ „Крюківський Вісь чорнова РУ1Ш
„Осі для рухомого складу
30.06.2012 р.
вагонобудівний
(креслення 7072.10.011П)
залізниць колії 1520 мм.
завод”
Технічні умови”
Корпус автозчепу СА-3
залізничного рухомого
складу

UА1.098.008 04.07.2011 р.6566-11
29.06.2013 р.

Amsted Rail
Company, Inc.
(США)

UА1.098.008 04.07.2011 р.6567-11
29.06.2013 р.

Amsted Rail
Company, Inc.
(США)

UА1.098.008 04.07.2011 р.6575-11
29.06.2013 р.

Amsted Rail
Company, Inc.
(США)

UА1.098.008 04.07.2011 р.6577-11
29.06.2013 р.

Amsted Rail
Company, Inc.
(США)

UА1.098.008 04.07.2011 р.6029-11
16.11.2011 р.

ВАТ
„Азовзагальмаш”

Підшипник конічний
дворядний касетного типу
ТВU 130 х 230 х 150

для вантажних вагонів
Підшипник конічний
дворядний касетного типу
ТВU 130 х 230 х 150
для пасажирських вагонів

Підшипник конічний
дворядний касетного типу
ТВU 130 х 250 х 160

для вантажних вагонів
Підшипник конічний
дворядний касетного типу
ТВU 150 х 250 х 160

для вантажних вагонів
Напіввагон моделі
12-1704-03
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ДСТУ ГОСТ 520:2003
„Підшипники кочення.
Загальні технічні умови”
ДСТУ ГОСТ 520:2003
„Підшипники кочення.
Загальні технічні умови”
ДСТУ ГОСТ 520:2003
„Підшипники кочення.
Загальні технічні умови”

ДСТУ ГОСТ 520:2003
„Підшипники кочення.
Загальні технічні умови”
ТУ У 35.2-32258888-539-2003
„Напіввагони. Технічні умови”

Вісник сертифікації залізничного транспорту
ДП ДОСЗТ видано наступні атестати:
Реєстраційний №
UA3.099.0330-11

Дата реєстрації
та термін дії
17.06.2011
16.06.2014

Виданий

Продукція

Вагонне депо
Каховка

По проведенню деповського
ремонту вагонів хоперів для
цементу
моделі
19-758,
капітального та деповського
ремонту
службово-технічних
вагонів
п'ятивагонної
рефрижераторної
секції
побудови
Брянського
машинобудівного заводу
З технічного обслуговування з
відчепленням від складу поїзда
при підготовці під навантаження
напіввагонів та обкотишовозів
Донецького
представництва
ТОВ 'СВТЛ'

UA3.099.0366-11

04.07.2011
03.07.2014

ТОВ 'Спецвагон
Транслізинг' (ТОВ
'СВТЛ')

UA3.099.0369-11

06.07.2011
05.07.2014

Електродепо ДП
'Дніпропетровський
метрополітен'

З ремонту колісних пар вагонів
метрополітену
моделі 81717(714)5.М

UA3.099.0375-11

08.07.2011
07.07.2014

Фірма «АВК»

По виготовленню
виробів
гумових технічних для рухомого
складу
залізниць;
виробів
гумових ущільнювальних для
рухомого складу залізниць;
прокладок гумових для рейкової
колії

За період з червня по липень 2011 р. Органом з сертифікації продукції
вагонобудування Державного підприємства „Український науково-дослідний
інститут вагонобудування” (ОС ПВ ДП «УкрНДІВ») видано наступні атестати:

Реєстраційний №

Дата реєстрації
та термін дії

UА3.098.0356-11

01.07.2011 р.
28.06.2014 р.

Виданий

Продукція

ЗАТ „Ніжинський
дослідно-механічний
завод” (ЗАТ „НОМЗ”)

Виробництво колодок гальмівних
для рейкового рухомого складу
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Вісник сертифікації залізничного транспорту
За період з червня по липень 2011 р. ДП Дніпропетровським органом сертифікації
залізничного транспорту скасовано дії наступних сертифікатів відповідності:

UA1.099.015510310

Дата реєстрації та
дата скасування
16.12.2010
01.06.2011

UA1.099.015511110

16.12.2010
01.06.2011

ТОВ "СІТІТРАНС"

Шпали дерев'яні не просочені для
залізниць широкої колії І та ІІ
типів

UA1.099.005362009

11.08.2009
29.06.2011

ВАТ «Дніпровагонмаш»

Вагон-платформа
великотоннажних
модель 13-4117

UA1.099.013342510

28.10.2010
27.10.2011

ТОВ
"ОЛИВА- Шпали дерев'яні не просочені для
БУДСЕРВІС"
залізниць широкої колії І та ІІ
типів

UA1.099.
0133428-10

28.10.2010
27.10.2011

ТОВ
"ОЛИВА- Бруси дерев'яні не просочені для
БУДСЕРВІС"
стрілочних переводів залізниць
широкої колії І та ІІ типів

Реєстрацій-ний №

Виданий

Продукція

ТОВ "СІТІТРАНС"

Бруси дерев'яні не просочені для
стрілочних переводів залізниць
широкої колії І та ІІ типів
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для
контейнерів

Вісник сертифікації залізничного транспорту
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОВЕДЕНИХ ТЕХНІЧНИХ НАГЛЯДІВ
На протязі червня - липня 2011 р. ДП Дніпропетровський орган сертифікації
залізничного транспорту проведено наступні технічні нагляди за виготовленням
сертифікованої продукції та за атестованими виробництвами:

1. ВАТ «Дніпропетровський
стрілочний завод»
2. ДП «Старокостянтинівський
завод ЗБШ»
3. ТОВ «БНТ»
4. ЗАТ «Запорізький завод ЗБШ»
5. ТОВ «Інтер»
6. ТзОВ «НВП «ІНТЕРТЕРМ»
7. ТзОВ АПП «Львівське»

8. ТзОВ «ККРТ»
9. ЗАТ «Юнікон»
10.ВАТ «Укрелектроапарат»
11.ТОВ «ВО Індустріал Сервіс»
12. ТОВ НВП «ES Полімер»
13. ТОВ «РОСУКРТРАНС»
14. ВАТ «Промагрегат»

Протягом червня - липня 2011 року ОС ПВ ДП „УкрНДІВ” було проведено
технічні нагляди за виготовленням сертифікованої продукції та за атестованим
виробництвом на наступних підприємствах:
1. ТОВ „Науково-виробниче
підприємство ”РІСТ”
2. ДП „Дарницький
вагоноремонтний завод”
3. ВАТ „Крюківський вагонобудівний
завод”
4. ВАТ „Кременчуцький
сталеливарний завод”
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5. Підприємства компанії
Amsted
Rail Compani, Inc.
6. ТОВ „Укртранспневматика”
7. ЗАТ „Ніжинський дослідномеханічний завод”
8. ТОВ „Запорізький сталеливарний
завод”

Вісник сертифікації залізничного транспорту
У період з червня по липень 2011 р. ДП «Харківський орган з сертифікації
залізничного транспорту» проведено наступні технічні нагляди за виготовленням
сертифікованої продукції та за атестованими виробництвами:
1. ТОВ «Красилівський ливарний

4. ТОВ «Залізничтехніка»

завод»

5. ТОВ «Тростянецький

2. ВАТ «Донецький завод по ремонту

машинобудівний завод»

транспортного устаткування»

6. ПАТ «Харківський завод
Гідропривід»

3.

Колійний

ремонтно-механічний

завод Дебальцеве

Органом сертифікації "Дортранстелеком" проведено наступні технічні нагляди:
1. ТОВ "ЕНЕРГОЗАХИСТ"
2. ТОВ "НВП "РІСТ"
3. ПрАТ "Гніванський завод спецзалізобетону"
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Вісник сертифікації залізничного транспорту

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЧИННОСТІ НОРМАТИВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Скасований нормативний
документ

ДСТУ 3537-97
Метрологія. Державна
повірочна схема для засобів
вимірювань об'єму рідини
ГОСТ 15895-77
Статистические методы
управления качеством
продукции. Термины и
определения

З якого часу
втратив
чинність
01.07.11

01.07.11

Чинний нормативний
документ

ДСТУ 3537:2011
Метрологія. Державна
повірочна схема для засобів
вимірювань об'єму рідини
Отменен с 01.07.11 как
неактуальный согласно
приказу №635 от 28.12.10

ГОСТ 18242-72
Статистический приемочный
контроль по
альтернативному признаку.
Планы контроля
ГОСТ 12.1.019-79
ССБТ. Электробезопасность.
Общие требования и
номенклатура видов защиты

01.07.11

Отменен с 01.07.11 как
неактуальный согласно
приказу №635 от 28.12.10

01.08.11

ГОСТ 9500-84
Динамометры образцовые
переносные. Общие
технические требования
ГОСТ 18321-73
Статистический контроль
качества. Методы
случайного отбора выборок
штучной продукции
ГОСТ 20736-75
Статистический приемочный
контроль по
количественному признаку.
Планы контроля
ДСТУ 3897-99
(IEC 60917(1988-12))
Модульний принцип
розроблення механічних
конструкцій для
електронного обладнання

01.08.11

ДСТУ 7237:2011
Система стандартів безпеки
праці. Електробезпека.
Загальні вимоги та
номенклатура видів захисту
ДСТУ 7222:2011
Динамометри еталонні
переносні. Загальні технічні
вимоги
Отменен с 01.01.12 как
неактуальный согласно
приказу №635 от 28.12.10

01.01.12

01.01.12

Отменен с 01.01.12 как
неактуальный согласно
приказу №635 от 28.12.10

01.07.12

ДСТУ IEC 60917-1:2010
Конструкції механічні для
електронного устатковання.
Модульний принцип
конструювання. Частина 1.
Родовий стандарт
(IEC 60917-1:2009, IDT)
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З якого часу
набув чинності,
номер і дата
наказу
чинний з
01.07.11 згідно
наказу №12 від
21.01.11

чинний з
01.08.11 згідно
наказу №37 від
02.02.11
чинний з
01.08.11 згідно
наказу №37 від
02.02.11

чинний з
01.07.12 згідно
наказу №633 від
28.12.10

Вісник сертифікації залізничного транспорту
ДСТУ 3898-99
(IEC 60917-0(1989-10))
Модульний принцип
розроблення механічних
конструкцій для
електронного обладнання.
Частина 0: Настанови для
користувачів Публікацією
IЕС 60917
ДСТУ IEC 61558-1-2001
Безпечність силових
трансформаторів, силових
блоків живлення і
аналогічних пристроїв.
Частина 1. Загальні вимоги
та випробування
(IEC 61558-1:1997, IDT)

01.07.12

ДСТУ IEC 60917-1:2010
Конструкції механічні для
електронного устатковання.
Модульний принцип
конструювання. Частина 1.
Родовий стандарт
(IEC 60917-1:2009, IDT)

чинний з
01.07.12 згідно
наказу №633 від
28.12.10

01.07.12

ДСТУ IEC 61558-1:2010
Безпечність силових
трансформаторів, силових
блоків живлення, реакторів й
аналогічних пристроїв.
Частина 1. Загальні технічні
вимоги та випробування (IEC
61558-1:2009, IDT)

чинний з
01.07.12 згідно
наказу №632 від
28.12.10
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ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
НАКАЗ
м. Київ

19.04.2011

N 155

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 травня 2011 р. за N 563/19301

Про затвердження зразка бланка сертифіката відповідності
На виконання статті 11 Закону України "Про підтвердження відповідності" та статті 29 Закону
України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити зразок бланка сертифіката відповідності (додається).
2. Призначеним органам з оцінки відповідності:
брати за основу затверджений цим наказом зразок бланка сертифіката відповідності під час
оформлення сертифікатів за результатами сертифікації в законодавчо регульованій сфері;
забезпечити ведення реєстру сертифікатів відповідності встановленого зразка;
забезпечити передачу копій сертифікатів відповідності встановленого зразка до державного
реєстру сертифікатів відповідності.
3. Управлінню технічного регулювання (Гордієнко В. Р.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
4. Цей наказ набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.
5. Державному підприємству "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем
стандартизації, сертифікації та якості" (Кононенко О. В.) забезпечити публікацію цього наказу в
черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова комісії з реорганізації
Держспоживстандарту України

В. В. Гончаренко
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету України з
питань технічного регулювання та
споживчої політики
19.04.2011 N 155
Зареєстровано
в
Міністерстві
юстиції
11 травня 2011 р. за N 563/19301

України
Зразок

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY
Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за N _______________
Зарегистрирован в реестре органа оценки соответствия под N /
Registered at the Record of conformity assessment body under N

Термін дії з*
Срок действия с/
Term of validity is from

Сертифікат видано
Сертификат выдан/
Certificate is issued on

Продукція**
Продукция/

Production

_____________________________________________

_______________________

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка (товарний знак))
(полное название, тип, вид, марка, торговая марка (товарный знак))/
(complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

(код(и)УКТЗЕД, ДК 016-97)
(код(ы)ТНВЭД; ДК 016-97)
(UKTZED code (s), DK 016-97)

Відповідає вимогам

_________________________________________________________

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

(назва та позначення нормативних документів)
(название и обозначение нормативных документов)/
(name and denotation of normative documents)

Виробник(и)
Производитель(и)/
Producer(s)

Місце(я) виробництва
Место(а) производства/
Place(s) of production

Додаткова інформація
Дополнительная информация/
Additional information

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Сертификат выдан органом оценки соответствия/
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Certificate is issued by the conformity assessment body

На підставі
На основании/
On the grounds of

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body

______________________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
(подпись, инициалы, фамилия)/(isigniture, initials, family name)

М. П./М. П./Stamp
Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності,
що розміщена на _______________________________.
(назва веб-сайту)
Действие сертификата соответствия можна проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на

______________________.
(название веб-сайта)

Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded
at ________________________.
(website name)

Начальник Управління
технічного регулювання

В. Р. Гордієнко

____________
*
У
разі
потреби
зазначаються
також
умови
терміну
дії
сертифіката.
В
случаи
необходимости
указываются
также
условия
срока
действия
сертификата.
If needed the conditions regarding certificate form of validity shall be specified.
**
Інформація
про
об'єкт
сертифікації,
яка
дозволяє
його
ідентифікувати.
Информация
об
объекте
сертификации,
позволяющая
его
идентифицировать.
Information on certification subject shall provide unequivocal identification.
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ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001
Стандарт ISO 9001:2008 устанавливает,
что основная цель системы менеджмента
качества – изучение требований и обеспечение
удовлетворенности

потребителя

путем

предоставления услуг (выпуска продукции)
стабильно высокого качества и непрерывного
совершенствования всех аспектов деятельности.
Требования стандарта ISO 9001 универсальны и могут применяться для всех
компаний вне зависимости от величины или вида деятельности. Разработка
системы менеджмента качества осуществляется с учетом сферы деятельности и
специфики

каждой

компании

для

достижения

максимальных

позитивных

результатов.
Документация, создаваемая как основа функционирования системы менеджмента
качества, способствует:
•

сохранению знаний и опыта;

•

преемственности при смене персонала;

•

обеспечению прозрачности, сохранности информации и управляемости;

•

деятельности по анализу результативности и эффективности процессов;

•

интегрированию с системами экологического менеджмента, охраны труда,

социальной ответственности и т.д.;
•

стандартизации услуг, процессов и осведомленности потребителей.

Успешное прохождение сертификации в международном органе по сертификации
TÜV SÜD Украина подтверждает высокий уровень Вашей организации и дает ряд
преимуществ:
•

Инвестиционную привлекательность и перспективу льготного кредитования;
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•

Повышение

надежности

компании

для

государственных

органов

и

общественности;
•

Приоритетные

позиции

среди

участников

тендеров

на

размещение

госзаказов;
•

Повышение уровня доверия потребителей;

•

Обеспечение благоприятного с точки зрения действующих и потенциальных

партнеров имиджа компании.
•

Уменьшение затрат;

•

Конкурентные преимущества для выхода на мировой рынок,

а также

реализации по мировым расценкам услуг /продукции компании;
Прохождение сотрудниками предприятий разнообразных тренингов для персонала
по вопросам менеджмента качества в компании TÜV SÜD Украина способствует
вовлеченности персонала в процветание Вашей организации.
Более детальная информация на сайте http://www.tuv-sud.com.ua
TÜV SÜD Украина
01033, г.Киев
ул. Жилянская, 50б
Тел.: +380 44 495 7683
Факс: +380 44 495 7684
83086, г. Донецк
ул. Артема 51 "а", офис № 908
Тел.: +380 62 210 4523
Факс: +380 62 210 4523
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