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, що надходитимуть від читачів та давати відповіді на них.
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Реализация программы внедрения инноваций в
АО «Қазтеміртранс»
Авт.Алпысбаев К.Т. – начальник Технического управления
АО «Қазтеміртранс», к.т.н.

В современном мире инновации становятся реальным инструментом
увеличения прибыли хозяйствующих субъектов за счет лучшего
удовлетворения рыночного спроса и снижения производственных издержек.
Достижения науки являются источником дополнительной прибыли, а
значит, могут стать самостоятельным рыночно востребованным товаром и
иметь свою рыночную стоимость. Инновации в сочетании с
профессиональным менеджментом в современной мировой экономике
становятся основой повышения конкурентоспособности продукции,
способом или механизмом управления различными технологическими,
экономическими, социальными процессами.
Акционерное общество «Қазтеміртранс» уделяется особое внимание
развитию инновационной деятельности.
С целью внедрения инновационной техники и технологий в компании
разработана программа инновационных проектов до 2013 года. Реализация
программы позволит провести комплексную модернизацию подвижного
состава, узлов и деталей грузовых вагонов, автоматизировать
технологический процесс ремонта вагонов, усовершенствовать другие
бизнес-процессы, связанные с увеличением ресурса имеющегося
инвентарного парка грузовых вагонов, решением проблемы дефицита
грузовых вагонов.
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Осевая нагрузка
Габарит – Т0

23 тс

ЦИСТЕРНЫ

ВАГОНЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
с 2015 года
Осевая нагрузка 25 - 30 тс
1.КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ Габарит - Тпр
ВАГОНОВ при плановых видах
ремонта и закуп новых вагонов с
модернизированными узлами

Погрузочная длина – 106 т и более

Объем – от 158 м3 и более

Объем – 138 м3

грузоподъемность – 62 т

ТЕЛЕЖКИ

ПЕРЕХОДНЫЕ МОДЕЛИ
с 2007 по 2015 г.

Погрузочная длина –40- 60 фут

КРЫТЫЕ

ПЛАТФОРМЫ

ПОЛУВАГОНЫ

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЕ ВАГОНЫ

Межрем.пробег –100 тыс.км
18-100

2. Продление срока службы
имеющегося парка грузовых
вагонов (КРП):
полувагоны – на 11 лет
крытые вагоны
платформы
на 15 лет
цистерны
3.Модернизация
универсальных
платформ
(переоборудование
в фитинговые платформы при
капитальном ремонте)

грузоподъемность –от 72 до 80 т

Межрем.пробег – 1 млн.км
18-191-1

Основные направления комплексной модернизации инвентарного
парка
АО «Қазтеміртранс»:

В целом выполнение модернизации грузовых вагонов позволит
- продлить ресурс узлов вагонов
-6-

Вісник сертифікації залізничного транспорту

- увеличить межремонтный пробег грузовых вагонов со 160 тыс. км.
до
1 млн.км;
- увеличение грузоподъемности вагонов за счет снижения тары
вагонов на 20%;
- повысить нагрузки на ось до 25-27 т без увеличения воздействия на
путь и его элементы
Рис.1 Элементы модернизации по проекту «А.Стаки» (США)

В настоящее время
вагоно-ремонтными
предприятиями
АО
«КТТ»
(ВРД)
при
плановых видах ремонта
проводится модернизация
тележек модели 18-100 по
российской технологии,
увеличивающая
пробег
тележек со 100-120 тыс.
км до 160 тыс. км.
Наряду
с
этим
«Қазтеміртранс» внедряет
проект
комплексной
модернизации тележек модели 18-100 с применением износостойких
элементов компании «А.Стаки» (США), позволяющей увеличить
гарантийный пробег тележек почти в десять раз, а пробег грузовых вагонов
– втрое. Суть технологии – в изменении профиля колеса и установки
износостойких элементов в узлы трения тележек, которые тем самым
принимают «нагрузку» на себя, предотвращая износ наиболее дорогих
литых деталей тележек.
Нововведение экономически выгодно для компании, т.к. позволит
снизить затраты на ремонт тележек и колесных пар, повысить надежность и
срок эксплуатации вагонов, сократить отцепки в пути следования и, что
немаловажно, связанные с ними задержки поездов.
До конца года на ВРД акционерного общества «Қазтеміртранс» с
помощью новой технологии планируется модернизировать порядка 70
грузовых вагонов.
Рис.2 Буксы кассетного типа

Для улучшения техникоэкономических характеристик
грузовых вагонов, в частности
буксового узла колесных пар,
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АО «Қазтеміртранс» рассматривается возможность приобретения грузовых
вагонов нового поколения с кассетными подшипниками, а также замены
при плановых видах ремонта грузовых вагонов серийных буксовых узлов с
цилиндрическими подшипниками на буксы кассетного типа с коническими
подшипниками, имеющие существенные преимущества.
Благодаря материалам, применяемым для их изготовления и
улучшенной конструкции, уменьшилась масса буксового узла, в целом тара вагона, что позволяет уменьшить вес (тару) вагонов и увеличить их
грузоподъемность.
Кроме того, такие подшипники герметичны и способны работать в
тяжелых условиях – под постоянным воздействием статических и
динамических нагрузок, вибрации, пыли, грязи, влаги, в районах с суровым
климатом.
Рис. 3 Тормозные магистрали с безрезьбовыми
соединениями

Основной
проблемой
в
эксплуатации тормозов, причиной
остановок и задержек в пути
следования подвижного состава
является излом подводящих и
магистральных труб тормозной
системы вследствие воздействия
внешних вибрационных и ударных
нагрузок.
Для снижения затрат на ремонт тормозных магистралей, повышения
надежности и герметичности его соединений, удобства монтажа
планируется проведение при плановых видах ремонта грузовых вагонов
замены серийных тормозных магистралей с резьбовыми соединениями на
тормозные магистрали с безрезьбовыми соединениями, разработанные
специалистами
ОАО «Ритм - Тверское производство тормозной
аппаратуры» (Россия).
Тормозные магистрали с безрезьбовыми соединениями в сравнении с
серийными имеют ряд преимуществ. Это, прежде всего, более длительный
срок гарантии – до 20 лет (у серийных соединений не более 6 лет), высокая
надежность и герметичность соединения, возможность установки
безрезьбовых соединений без специального инструмента и с
минимальными затратами на обслуживание.
Установка тормозных магистралей с безрезьбовыми соединениями
согласована Комиссией Совета по железнодорожному транспорту
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полномочных специалистов вагонного хозяйства, что, в свою очередь,
облегчает их скорейшее внедрение на казахстанских железных дорогах.
Одной из причин несохранности грузовых вагонов, а также
перевозимого груза является неравномерное воздействие динамических
продольных сил в составе поезда возникающих во время его движения, а
также при соударениях вагонов и передающихся через автосцепку на упоры
и хребтовую балку.
С целью уменьшения воздействия динамических продольных сил в
составе поезда при плановых видах ремонта вагонов АО «Қазтеміртранс»
вагоноремонтными организациями с 2009 года производится замена
поглощающих аппаратов класса Т0 (Ш-2-В, Ш-1-ТМ – пружиннофрикционные аппараты) на поглощающие аппараты класса
Рис.4 Поглощающие аппараты
автосцепных устройств нового поколения

Т1 (РТ-120, АПЭ-120-И и
т.д.
–
фрикционные
аппараты с полимерными
элементами) на вагонах
дляперевозки грузов общего
назначения и класса Т2-Т3(73Wy, 73Wy2) на вагонах для перевозки
опасных грузов.
Современные поглощающие аппараты в 2-4 раза превосходят
пружинно-фрикционные аппараты по энергоемкости и обеспечивают
благодаря этому лучшую защиту вагона и перевозимого груза от
повреждающего воздействия продольных сил в поездном и маневровом
режимах во время эксплуатации. Большинство этих аппаратов обладают
высокой стабильностью силовой характеристики, надежностью и большим
сроком службы, для сведения срок службы поглощающих аппаратов класс
Т0 до 8 лет, срок службы поглощающих аппаратов нового поколения Т1, Т2
и Т3 до 32 лет.
Планируется в дальнейшем также пополнение инвентарного парка
грузовых вагонов укомплектованных поглощающими аппаратами нового
поколения.
Кроме перечисленных модернизаций, также с 2009, 2010 года
выполняются следующие работы при плановых видах ремонта
- осуществляется замена серийных цельнокатаных колес с твердостью
обода 255-290 НВ на колеса с улучшенными механическими свойствами с
твердостью 320-360 НВ, чтот позволит увеличить ресурс колесных пар и
снижение отцепок вагонов в ТОР по эксплуатационным дефектам. Кроме
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того, выравнится твердость колес и рельсов, что позволит исключить
абразивный износ колес;
- взамен серийных композиционных колодок, недостатком которых
является повышенное термическое воздействие на колеса, особенно при
высоких скоростях движения с образование наваров на поверхности
катания
колес
устанавливаются
колесосберегающие
тормозные
композиционные колодки ФРИТЕКС, что позволит увеличить ресурс
колодки в 1,5 раза и составит до 250 тыс.км., прогнозируется увеличение
ресурса колеса на 30% за счет снижения количества обточек

Укрепляя сотрудничество
Анализ
поставляемой
отечественными
производителями
импортозамещающей продукции для железнодорожного транспорта
показывает, что в основном изготавливаются несложные в обработке
запасные части и узлы локомотивов и вагонов. Сегодня особо актуально
производство более сложной (наукоемкой) продукции, которая не может
быть произведена без поддержки
железнодорожников в части
предоставления технического задания, подготовки и создания совместных
производств, гарантированного заказа и решения многих других вопросов.
Сдерживающими факторами на пути к реализации обозначенных
задач зачастую являются такие проблемы как недостаточное
финансирование
новых
инновационных
технологий;
отсутствие
достаточного опыта по привлечению стороннего капитала и инноваций;
необходимость перенесения акцента с импорта техники на приобретение
лицензий, патентов и ноу-хау.
Несмотря на трудности, АО «КТТ» проводит поэтапную работу и в
этом направлении. В целях расширения номенклатуры продукции,
производимой казахстанскими предприятиями в области железнодорожного
транспорта, построения более тесных взаимоотношений между заказчиком
и производителем АО «КТТ» проводятся специализированные встречи и
круглые столы с отечественными производителями запасных частей,
крупными вагоностроительными и машиностроительными заводами.
Результатом этих встреч стали достигнутые договоренности в части
расширения сотрудничества, закрепленные меморандумами, с несколькими
крупными заводами и предприятиями. Так, уже сегодня ряд
машиностроительных предприятий готовы переориентировать свое
производство на выпуск продукции, необходимой железной дороге. В свою
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очередь, КТТ намерено создать все условия для представления
производителям прозрачной информации касательно группы товаров,
необходимых к потреблению.
В подтверждение этому АО «ҚТТ» выпустило бюллетень с перечнем
продукции, запасных частей и оборудования, необходимых для проведения
плановых видов ремонта, который был разослан потенциальным
поставщикам и партнерам компании. Теперь дело за отечественными
производителями, которым необходимо не просто контактировать с
институтом заказчика, а делать это регулярно, постоянно участвовать в
процессе обновления технологии и создании мощностей по выпуску
отраслевой продукции.
Также АО «Қазтеміртранс» подписало меморандумы о взаимном
сотрудничестве с АО «Фонд науки» и АО «Национальный инновационный
фонд» Республики Казахстан. Стороны намерены сконцентрировать усилия
в сфере использования результатов научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (НИОКР), инициативных и рисковых исследований
прикладного и инновационного характера, направленных на создание
новых и совершенствование существующих технологий в области
вагоностроения и перевозочной деятельности. При этом АО «Фонд науки»
готово профинансировать инновационные проекты АО «Қазтеміртранс»,
направленные на создание новых, а также совершенствование
существующих технологий, товаров, работ и услуг, довести их до уровня
готовности.

В поисках инноваций
Опыт передовых стран мира убедительно доказывает, что главным
гарантом экономического процветания предприятия является его научнотехническое лидерство. Для дальнейшего развития индустрии Казахстана
необходимо развивать высокотехнологичные и наукоемкие производства,
внедрять международные системы качества.
В 2009 году АО «Қазтеміртранс» проведен международный конкурс
инноваций по нескольким приоритетным направлениям. Это модернизация
вагонного парка, повышение эффективности работ по выполнению ремонта
грузовых вагонов за счет внедрения новой техники и технологий;
инновации в области грузовых перевозок, экспедирования и логистики;
оптимизация бизнес-процессов.
При отборе инноваций компания руководствовалась такими
критериями как технологическая новизна и завершенность проекта,
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возможность ее эффективной коммерциализации, научно-технический
уровень
используемых
в
проекте
разработок, инвестиционная
привлекательность, срок окупаемости, и, наконец, социальная и
экологическая значимость проекта.
По итогам конкурса, приоритетными для внедрения определены
завершенные инновации, согласованные на заседаниях Комиссии Совета по
железнодорожному транспорту, и прошедшие апробацию на железных
дорогах администраций государств-участников Содружества. Это, пожалуй,
единственное «ограничение» и одно из главных требований конкурса,
поскольку на сегодняшний день все стандарты стран СНГ единые –
конструкция вагонов, система технического обслуживания и ремонта
вагонов на колее 1520. Кроме того, предпочтение отдано технологически
завершенным инновационным проектам. Если мы формируем план научноисследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), то мы
начинаем со стадии разработки, а это, как известно, очень длительный
процесс, может уйти, как минимум пять лет, прежде чем проект оправдает
себя, поэтому завершенные инновации будут рассматриваться в первую
очередь.
Проведение
подобных мероприятий активизирует развитие
инновационной деятельности в отрасли, станет прекрасной почвой для
возрождения собственной научно-производственной базы, которая в
последние годы из-за отсутствия инвестиций и недостаточной поддержки
со стороны частных предпринимателей и государства практически не
развивалась. Для КТТ это еще и прекрасная возможность наладить тесное
сотрудничество с ведущими разработчиками России и Украины, особенно,
в вопросах разработки грузовых вагонов нового поколения, обмена опытом.
Кроме того, внедрение инновационных технологий и «прорывных» научнотехнических разработок на железнодорожном транспорте позволит в
определенной степени решить актуальную на ближайшие годы проблему
дефицита подвижного состава, оказать позитивное влияние на условия
работы железнодорожной отрасли.
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В статье проведен анализ методов, которые используются для научно
обоснованного продления срока эксплуатации подвижного состава с целью обеспечения
его последующей безопасной эксплуатации.
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Первый комплекс работ по продлению срока службы электропоездов
постоянного тока ЭР1 и ЭР2 по заявке Укрзализницы был проведен в 1997 –
1998 гг. Ко времени выполнения указанных работ большая доля секций
электропоездов ЭР1 и ЭР2 исчерпала назначенный срок эксплуатации,
равным 28 годам.
Работы проводились одновременно в трех направлениях,
определивших в дальнейшем методологию проведения подобных
исследований, как в Украине, так и в России [1]:
• оценка динамических качеств подвижного состава (ПС) и
нагруженности основных несущих конструкций (НК) (рам тележек и
кузовов) путем проведения динамических ходовых и динамических
прочностных испытаний;
• экспериментальная оценка предела выносливости рам тележек при
проведении их стендовых вибрационных испытаний;
• оценка прочностных качеств несущих конструкций кузова и рам
тележек с использованием метода конечных элементов.
Кузов вагона электропоезда представляет собой цельнонесущую
конструкцию, что было учтено при разработке расчетных схем для оценки
его прочности и разработке рекомендаций по его усилению. С этой целью
использовался метод конечных элементов.(МКЭ). Ниже, на рис. 1 показана
конечно-элементная схема, используемая при проведении прочностных
расчетов головного вагона электропоезда ЭР1 с модифицированной рамой,
модель которого позволила также оценивать нагруженность головных и
прицепных вагонов обоих типов электропоездов.
Для оценки характеристик выносливости рам тележек моторных и
прицепных вагонов электропоездов ЭР1 и ЭР2 были проведены их
стендовые вибрационные испытания
- 13 -
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Одним из основных факторов, способствующих потере несущей
способности НК ПС является их коррозионный износ. В ряде случаев, части
железнодорожных НК подвергаются более интенсивному коррозионному
воздействию за счет локальной концентрации агрессивных сред. Поэтому
далее при оценке ресурса единиц подвижного состава учитывался фактор
изменения толщин элементов несущих конструкций за счет коррозии.
Поскольку прогноз срока службы НК ПС наиболее часто делается на
основании оценки их сопротивления усталости при фактическом состоянии
коррозии, задача прогноза дальнейшего возможного коррозионного
воздействия окружающей среды является актуальной.

Рис. 1. Стержневая расчетная схема кузова вагона электропоезда
Для иллюстрации в качестве примера на рис. 2 приведена фактическая
зависимость толщины боковой балки дизель-поезда Д1 (производство
Венгрии, фирма MVAG) от пробега. Нелинейность и неоднозначность
полученной зависимости может быть объяснен неоднородностью объектов
обследования разного возраста. Подобная ситуация наблюдается, например,
в парке пассажирских вагонов, построенных разными производителями в
различные периоды времени.
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Рис.2. Зависимость процентного уменьшения толщины полки боковой
продольной балки рамы кузова δ дизель-поезда Д1 от пробега L.
Во время проведения динамических ходовых и динамических
прочностных испытаний электровоза ВЛ60 были установлены усилия,
которые формируют наибольшие уровни напряжений в рамах тележек .
По мере приближения к назначенным срокам эксплуатации работы по
продления срока службы были проведены для тепловозов М62, 2М62,
2ТЕ10 и узкоколейного тепловоза серии ТУ2.
При определении ресурса основных несущих конструкций
электропоездов ЕР9М, ЕР9Е как и рассмотрении аналогичных вопросов для
тепловозов 2ТЕ10 была применена методика сравнительной оценки
уровней их нагруженности и наработок с соответствующими
характеристиками аналогичных конструкций электропоезда ЭР9П, для
которого был выполнен полный комплекс работ, в том числе и ресурсные
вибрационные испытания рам тележек.
Для обеспечения нужд технологического цикла и подачи готовой
продукции промышленного транспорта на пути магистрального транспорта
была робота по продлению назначенного срока эксплуатации тепловозов
серии ТГМ6А. Комплексная работа по продлению срока службы парка
тепловозов серии ТГМ6А выполнялась по договору с Никопольским
заводом ферросплавов. При решении вопросов об оценке ресурса основных
несущих конструкций рамы кузова тепловоза был апробирован и
использован метод «слабого элемента» [2].
Большинство существующих расчетно-экспериментальных методов
оценки ресурса несущих машиностроительных конструкций основано на
сравнении результатов действия комплексов эксплуатационных и
испытательных нагрузок на НК, получаемых при проведении стендовых
вибрационных испытаний до разрушения образцов или натурных деталей.
- 15 -
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Основой подхода к оценке остаточного ресурса НК заключается в
использовании в качестве «объекта испытаний» саму металлоконструкцию,
бывшую длительное время в эксплуатации.
Важную роль в обеспечении пассажирских перевозок сыграла
модернизация пассажирских вагонов при проведении капитального
ремонта, которая выполнялась на Днепропетровском вагоноремонтном
заводе. Заказы на выполнение таких работ поступали не только с железных
дорог Украины, а также с железных дорого России и Белоруссии.
Для выполнения необходимых требований по обеспечению
показателей динами, прочности, плавности и безопасности движения со
скоростями до 160 км/час вагонов после КВР в составе пассажирских
поездов специалистами университета был выполнен соответствующий
комплекс работ. Ходовые динамические и прочностные испытания
пассажирских вагонов выполнялись специалистами ДИИТа на перегонах
Приднепровской железной дороги. Для их проведения был сформирован
опытный сцеп (рис.3), состоявший из вагона лаборатории 1, пассажирского
купейного 2 и плацкартного 3 вагонов, а также двух локомотивов 4.
На основе анализа результатов испытаний, которые были выполнены
в соответствии с действующей нормативной документацией были сделаны
выводы о том, что коэффициенты вертикальной и горизонтальной
динамики испытанных пассажирских вагонов не превышают допускаемых
значений (0,4 в буксовом подвешивании и 0,25 для центрального
подвешивания и рамных сил) при движении с установленными скоростями.
Основным нормативным соотношением для оценки срока службы НК
тягового подвижного состава является выражение:

n=

σ −1
< [ n] ,
kσ v + ψσ m

(1)

где n - коэффициент запаса прочности по выносливости; σ - предел
выносливости материала; k - обобщенный коэффициент концентрации
напряжений в конструкции; σm и σν - соответственно, вероятная амплитуда
и среднее значение цикла напряжения в конструкции; ψ - коэффициент
чувствительности материала к асимметрии цикла нагружения; [n] нормативное допускаемое значение коэффициента запаса выносливости.
−1
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Рис.3. Опытный сцеп для проведения динамических ходовых и
прочностных испытаний пассажирских вагонов после КВР.
Стендовые
вибрационные
испытания
являются
методом
непосредственной
экспериментальной
оценки
характеристик
их
выносливости.
Испытания элементов пассажирских вагонов после КВР проводились
специалистами Государственного конструкторского бюро «Южное» на его
экспериментальной базе.
Целью испытаний являлась экспериментальная оценка их расчетных
пределов выносливости. Для этого были разработаны и смонтированы
стендовые вибрационные комплексы, в том числе, уникальный комплекс
для испытаний кузова пассажирского вагона на действие вертикальных
циклических нагрузок (рис. 4).
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Рис. 4. Вибрационный комплекс для испытаний кузова пассажирского
вагона.
В парке единиц тягового подвижного состава встречаются такие, с
которыми не проводился капитальный ремонт с продлением срока службы
(КРП). В этой ситуации было принято решение о поэтапном продлении их
эксплуатации [3]. Целью поэтапного продления срока службы ТПС
является назначение содержания, объема и последовательности работ,
выполнение которых обеспечивает эксплуатацию указанных единиц ПС до
проведения КРП.
Единицы подвижного состава, которые исчерпали установленный
срок службы, подлежат систематическому неразрушающему контролю.
Мероприятия неразрушающего контроля проводятся согласно Техническим
решениям по продлению срока службы типов ТПС с момента превышения
единицей подвижного состава назначенного для него срока службы, и
включает в себя сплошной осмотр, расширенный комиссионный осмотр и,
собственно, КРП. Сплошной осмотр единиц парка ТПС проводится, как
правило, силами работников локомотивных депо. Его целью является
комиссионная экспертная оценка фактического состояния основных
несущих конструкций ТПС для продления срока их эксплуатации до
выполнения работ следующего этапа поэтапного продления срока службы.
Расширенный комиссионный осмотр основных НК тележек и кузовов ТПС
выполняется силами работников локомотивных депо при участии
представителя локомотивной службы соответствующей железной дороги и
группы специалистов по неразушающему контролю с целью
инструментального контроля состояния основных НК для про срока
- 18 -
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эксплуатации при продлении эксплуатации единицы ТПС до проведения
КРП.
Приведенные методы призваны обеспечить научную основу и
методологию для выполнения необходимого объема пассажирских и
грузовых перевозок.
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Оценка КПД и масс шарико- и роликоподшипников
с измерением количества шариков(роликов)
Бондаренко Л.Н, к.т.н., доцент ДНУЖТ; Колбун В.В., к.т.н., доцент, ДНУЖТ; Жаковский А.Д,
к.т.н., доцент, ГП ДОСЖТ

Постановка проблемы.
В справочной литературе КПД ролико-и шарикоподшипников даются до третьегочетвертого знака. Можно предположить, что их величины получены экспериментально,
поскольку отсутствуют аналитические зависимости для определения сопротивления
качению шариков(роликов) по кольцам. Существует несколько формул по его
определению, но они либо не точны, либо содержат коэффициенты, определение
которых более сложно, чем определение самого сопротивления.
С.Н. Кожевников [1] получил формулу для определения приведенного коэффициента
трения, однако наличие в ней коэффициента трения качения сводит на нет ее
практическое применение. Кроме того, автор полагает, что коэффициент трения качения
одинаковый как при качении по внутреннему так и по внешнему кольцам подшипника.
Целью статьи является найти аналитические величины сил сопротивления качению
роликов(шариков) по внутреннему и наружному кольцам, найти КПД подшипника в
зависимости от количества шариков(роликов) и от того, как кольцо вращается.
Материал исследований.
1. Роликовые подшипники с короткими цилиндричными роликами.
Число роликов определяемых из условия сборки
D+d
,
(1)
Z =5
D−d
Отметим, что в [2] имеется более точная формула, но к поставленной задаче точность
той формулы вполне достаточная.
D+d
С учетом, что
диаметр ролика определится из
d ð = 0,25(D − d ) , а Dñð =
2
выражения
5D
,
(2)
dp =
2 Z − 10
Используя эти отношения, определим диаметр ролика исходя их теории контактных
напряжений Герца [3]
2
d p σ 2 d p + σ 2 d p d − 0,7 P0 E = 0,35dP0 E ,
(3)

(

)

где P0 = 4,6 Q

-сила, действующая на наиболее нагруженный ролик, Ϭ - допускаемые
Z
контактные напряжения, Е-модуль упругости материалов колец и роликов; здесь
принято, что модули упругости роликов и колец одинаковые, а коэффициент Пуассона
равен 0,3.
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С учетом выражения для P0 формула [3] запишется в виде
2
d p  σ 2 d p + σ 2 d p d − 3,22 QE  = 1,6d QE ,
(4)
Z
Z

Найдем dр при следующих данных: Е=2,1*105МПа; Q=302кН; d=120мм
(роликоподшипник №2524); Ϭ=3800МПа (сталь Ø × 15 ) и числе роликов Z=10;12;...20.
Естественно, что из условия сборки диаметр ролика, полученный по формуле (4) не
должен превышать его величину, полученную по формуле (2)
Зависимость от количества роликов величины dр показана на рис. 1

Рис.1. Зависимость от числа роликов: 1-диаметров роликов; 2-внешнего диаметра
подшипника; 3-теоретической массы
Для определения сопротивления качению роликов по внутреннему и внешнему кольцам
можно нагрузку Q приложить к одному ролику, найдя коэффициент трения качения для
наиболее загруженного ролика силой P0.
Коэффициент трения качения может быть найден через полуширину пятна контакта b [3]
1,522 P0 d p (d + d p )
,
2
dpE d + dp
2
Коэффициент трения качения при линейном контакте [4]
b=

(

k = 0,225be

)

−0 , 6 d p

,

где dp-в метрах и при расчете подшипников качения экспонентой можно пренебрегать.
Величиниы Р0 и k в зависимости от количества роликов показаны на рис.2
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Рис.2 Характер изменения: 1,2-коэффициентов трения качения роликов по внутреннему и
внешнему кольцам; 3-силы, действующей на наиболее загруженный ролик
Имея значения коэффициентов трения качения наиболее загруженных роликов, их
сопротивление качению по внутреннему и наружному кольцам найдем умножением
статической грузоподъемности подшипника на полученные величины коэффициентов трения
качения для диаметров при Z=10; 12; …; 20
Зависимости сопротивления качению роликов по внутреннему и внешнему кольцам и
момент необходимый для вращения колец, приведенный к валу.

Рис.3 Зависимость от количества роликов: 1,2-сопротивления вращению внутреннего и
наружного колец; 3-момент, необходимый для вращения подшипника.
Найдем КПД роликового подшипника от количества роликов как

η=

1
1+W

,

(7)

Q
где W-общее сопротивление вращению внутреннего и наружного колец (1+2 на рис.3).
Зависимости КПД роликового и шарикового подшипников от количества роликов
(шариков) показаны на рис.4
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Рис.4. Зависимость от количества роликов (шариков) підшипника:
1-КПД роликоподшипника; 2-КПД шарикоподшипника
2 Шарикоподшипники.

Число шариков, в шарикоподшипниках рекомендуется определять из формулы
D+d
,
(8)
D−d
Диаметр шариков, исходя из теории контактных деформаций Герца, находится из формулы
Z = 2,9

Ϭ=0,245 np

3


P0 E  4 − 1 + 1

d
r
d
2
+
d
2
ø
æ
ø


2

2

,

(9)

P0 = 5Q - сила, действующая на наиболее загруженный шарик; ræ = 0,515d ø -радиус
Z
желоба; n p -коэффициент, зависящий от коэффициента уравнения эллипса касания.
где

Зависимость диаметра шариков от их количества при D = 200 мм; d = 80 мм; Ϭ=4940МПадопускаемые контактные напряжения при точечном контакте для стали Шх15; Q = 120 кНнагрузка (шарикоподшипник № 416) показаны на рис. 5

Рис.5. Зависимость от количества шариков: 1-диаметра шариков;
2- внешнего диаметра подшипников; 3-теоретической массы
Полуширина пятна контакта при касании между внутренним кольцом и шариком [3]
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b = 1,397 nâ 3

5Q
ZE 4

1
dø

− 1

0,515d ø

+ 1

(d + d ø ) 2

,

(10)

Коэффициент трения качения при точечном контакте [4]
k = 0,16be 0,1d ø ,
(11)
Изменение коэффициентов трения качения шариков по внутреннему и наружному кольцам
показано на рис.6

Рис.6. Характер изменения: 1,2-коэффициентов трения качения по внутреннему и внешнему
кольцам; 3-силы, действующие на наиболее загруженный шарик.
Сопротивление вращению внутреннего и наружного колец от количества шариков показано
на Рис.7

-

-

Рис.7. Зависимость от количества шариков: 1,2-сопротивление вращению внутреннего и
наружного колец; 3-момент, необходимый для вращения подшипника при вращении
внутреннего кольца.
Анализ полученных формул и графиков позволяет сделать следующие выводы:
Предложенные аналитические зависимости позволяют найти КПД подшипников
качения с использованием общепринятых геометрических размеров и механических констант
материалов;
КПД шариковых и роликовых подшипников незначительно (примерно 1%)
уменьшается с увеличением количества шариков(роликов);
Масса шарико- и роликоподшипников существенно (более 2-х раз для
рассмотренного количества) уменьшается с увеличением количества шариков(роликов);
- 24 -
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КПД роликового подшипника в рассматриваемых примерах выше примерно на 1% чем
шарикового.
Литература
1.Кожевников С.Н. «Теория механизмов и машин»- М.: Машиностроение, 1969г-583с.
2.Иванов М.Н. «Детали машин».-М.: Высшая школа, 1975г.-551с.
3.Справочник по сопротивлению материалов/ Писаренко Г.С., Яковлев А.П.,
Матвеев В.В.-Киев: Наукова думка, 1988г.-736с.
4.Бондаренко Л.М., Довбня М.П., Ловейкин В.С. «Деформаційні опори в машинах»Днепропетровск: Дніпро-VAL, 2002г.-200с.

УДК 621.322.6
Оценка КПД и масс шарико- и роликоподшипников с изменением количества шариков
(роликов)
БондаренкоЛ.Н., Колбун В.В., Жаковский А.Д.
Аналитически доказано, что КПД шарико- и роликоподшипников незначительно
уменьшается с увеличением количества шариков(роликов), а их массы существенно (до двух
раз) уменьшаются.
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ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИДАНИХ СЕРТИФІКАТІВ
На протязі жовтня – листопада 2011 р. Державним підприємством
Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту видано
наступні сертифікати:
Реєстраційний №

Дата
реєстрації
та термін
дії

UA1.099.014199 06.10.2011
0-11

17.09.2014

UA1.099.014550 12.10.2011
2-11

10.10.2013

UA1.099.015167 20.10.2011
5-11

18.10.2013

UA1.099.015174 20.10.2011
9-11

18.10.2012
UA1.099.015525 25.10.2011
0-11

24.10.2013

UA1.099.015525 25.10.2011
1-11

24.10.2013
UA1.099.015525 25.10.2011
2-11

24.10.2012

Виданий

Продукція

Відповідає вимогам
(нормативний
документ)

ПАТ "Синельниківський Клема ПК роздільного ГОСТ 22343-90 "Клемма
ресорний завод».
рейкового скріплення раздельного
рельсового
залізничної колії
скрепления
железнодорожного пути. Технические
условия".
Балки надресорні візка ГОСТ
24.153.08-78
ТОВ "ТрансВагонЛіт»
вантажних вагонів колії "Тележки
двухосные
1520 мм (креслення № грузовых вагонов колеи
1750.00.001)
1520 мм. Детали литые.
Технические требования"
ВАТ "Каховський завод
електрозварювального
устаткування"

Машина
рейкозварювальна
колійна
самохідна
КРС-1

пружинні
ТОВ "Дузенко і КО ЛТД, Шайби
двовиткові
для
залізничної колії
Товариство з обмеженою Бруси дерев'яні для
відповідальністю
стрілочних переводів
"ІНТЕР"
залізниць
широкої
колії, не просочені, І-го
та ІІ-го типу

п.п. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
1.5.1.5.8-1.5.1.5.10, 1.5.12.1,
1.5.1.2, 1.5.1.3.2 - 1.5.1.3.8,
1.5.1.3.12
1.5.1.3.14,
1.5.1.4.1 - 1.5.1.4.2, 1.5.1.4.4
- 1.5.1.4.5, 1.5.8, 1.6.1 - 1.6.5,
1.6.7, п.п. 6, 11 таблиці 1 ТУ
У 35.2-00213993-054:2010
"Машина
рейкозварювальна колійна само-хідна
КРС-1. Технічні умови".
ГОСТ 21797-76 "Шайбы
пружинные двухвитковые
для
железнодорожного
пути. Технические условия"
ДСТУ ГОСТ 8816:2009
"Брусся
дерев'яні
для
стрілкових
переводів
залізниць широкої колії.
Технічні умови (ГОСТ 88162003, IDT)"

Товариство з обмеженою Бруси
мостові ГОСТ 28450-90 "Брусья
відповідальністю
дерев'яні, не просочені мостовые
деревянные.
"ІНТЕР"
Технические условия"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
"БІЗНЕСІНВЕСТГРУПКР"

Бруси дерев'яні для
стрілочних переводів
залізниць
широкої
колії, не просочені, І-го
та ІІ-го типу
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ДСТУ ГОСТ 8816:2009
"Брусся
дерев'яні
для
стрілкових
переводів
залізниць широкої колії.
Технічні умови (ГОСТ 88162003, IDT)"
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UA1.099.015525 25.10.2011
3-11

24.10.2012

UA1.099.015627 27.10.2011
9-11

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"БІЗНЕСІНВЕСТГРУПКР"

Шпали дерев'яні для
залізниць
широкої
колії, не просочені, І-го
та ІІ-го типу

ДСТУ
ГОСТ
78:2009
"Шпали
дерев'яні
для
залізниць широкої колії.
Технічні умови (ГОСТ 782004, IDT)"

ТОВ "ТрансВагонЛіт",

Рами
бокові
візка
вантажних вагонів колії
1520 мм (креслення №
1750.00.002)

ОСТ 24.153.08-78 "Тележки
двухосные
грузовых
вагонов колеи 1520 мм.
Детали литые. Технические
требования"

Публічне акціонерне
товариство
"Дніпропетровській
стрілочний завод»

Переводи
стрілоч-ні
магістральні
та
промислового
транспорту типів Р65;
Р50 колії 1520 мм і
1524
мм
(згідно
додаткам №1, №2, №3,
№4, №5, №6, №7, №8);
перетинання
глухі
(згідно додаткам №9,
№10); башмако-скидачі
(додаток
№11);
пристрій
зрівнювальний
типу
Р65
проекту
У1016.00.000; механізм
перевід-ний
проекту
№1709.000
Проводи
контактні
мідні, фасонні марки
МФ-85 та МФ-100

СОУ
45.080-00034045002:2007
"З'єднання
та
пересічення
залізничних
колій. Загальні технічні
умови", виготовлення і
збирання,
маркування,
пакування та комплектності,
що встановлені в ТУ У 35.230268559-151:2011
'З'єднання і перетинання
залізничних колій. Технічні
умови'

05.07.2013

UA1.099.015629 27.10.2011
0-11

03.04.2013

UA1.099.015639 27.10.2011
9-11

12.11.2015
UA1.099.015663 27.10.2011
6-11

ПАТ "Артемівський
завод по обробці
кольорових металів"
ТзОВ "НВП
"ІНТЕРТЕРМ"

26.11.2014

UA1.099.015663 27.10.2011
8-11

26.11.2014

ТзОВ "НВП
"ІНТЕРТЕРМ"

Анкер закладний АЗ2.К
для
пружних
колійних
скріплень
КПП-5.

ГОСТ 2584-86 "Провода
контактные из меди и ее
сплавов.
Технические
условия"

зовнішнього вигляду, стану
поверхні, форми та розмірів,
макроструктури,
глибини
зневуглецьова-ного
шару,
поверхні зламу анкеру,
механічних
властивостей,
маси,
маркування,
що
встановлені в ТУ У 35.230268559-070:2007 "Анкер
закладний для пружних
колійних скріплень КПП-5.
Технічні умови"
Прокладки підрейкові зовнішнього
вигляду,
ПРП-3.2-К для рейок кольору, форми, розмірів,
типу Р65 та Р50 з маси,
стану
поверхні,
пружним скріпленням твердості,
статичної
жорсткості при стисненні,
компенсуючої сили, водовбирання, масловбирання,
зберігання фізико механічних властивостей після
впливу кліматичних фак.торів та маркування, що
встановлені в ТУ У 35.230268559-080:2007
"Про-

- 27 -

Вісник сертифікації залізничного транспорту

кладки підрейкові типу ПРП
для рейок Р 65 та Р 50 з
пружним
скріп-ленням.
Технічні умови".

UA1.099.015664 27.10.2011
1-11

ТзОВ "НВП
"ІНТЕРТЕРМ",

26.11.2014

UA1.099.015664 27.10.2011
2-11

ТзОВ "НВП
"ІНТЕРТЕРМ",

26.11.2014

UA1.099.015665 27.10.2011
0-11

26.11.2014

ТзОВ "НВП
"ІНТЕРТЕРМ"

Вкладиші
ізолюючі форми
та
розмірів,
підпружні типів ВІ-К з зовнішнього вигляду, стану
термопластів
поверхні,
електричного
опору у сухому стані,
твердості,
водовбирання,
масловби-рання,
ударної
міцності, сприймання при
цикліч-ному
впливі
підвищеної
температури,
впливу
кліматичних
факторів,ре-сурсу
по
кількості
навантажень,
маси,
марку-вання,
що
встановлені в ТУ У 35.230268559-049:2007.
"Вкладиші
ізолюючі
підпружні з термопластів
для рейок типів Р-65, Р 50,
UIC
60
і
скріплення
проміжного типу КПП-5.
Технічні умови"
Втулки регулювальні зовнішнього
вигляду,
ВР-65-К-2-3
для кольору, форми, розмірів,
проміжних скріплень
маси,
стану
поверхні,
електричного
опору
у
сухому стані, твердості,
водовбирання, масловбирання, сприймання підвищеної температури при
циклічному впливі, впливу
кліматичних факторів та
маркування,
що
встановлені в ТУ У 35.233133794-005: 2010. Втулки
регулювальні
для
проміжних скріплень.Технічні умови.
Скріплення проміжні п.п. 1; 2; 3; 4 табл.2 та
пружні КПП-5К
п.1,2; 1.6
ТУ У 35.233133794-006:2010 Вузли
скріплень
проміжних
пружних типу КПП-5К.
Технічні умови.
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UA1.099.015666 27.10.2011
0-11

ПрАТ "Коростенський
завод ЗБШ"

26.10.2012

UA1.099.0158492- 31.10.2011
11

12.11.2015

ПАТ "Артемівський
завод по обробці
кольорових металів"

01.11.2011
10.12.2014

ТзОВ "Корпорація
Колійні ремонтні
технології"

UA1.099.016003 01.11.2011
8-11
10.12.2014

ТзОВ "Корпорація
Колійні ремонтні
технології"

UA1.099.016003 01.11.2011
9-11
10.12.2014

ТзОВ "Корпорація
Колійні ремонтні
технології"

UA1.099.01600
37-11

UA1.099.016004 01.11.2011110 ТзОВ "Корпорація
0-11
.12.2014
Колійні ремонтні
технології"

Шпали залізобетонні п.п. 4.3.1.3, 4.4.1, 4.5.2,
попередньо напружені 4.6.1, 4.7.2 ДСТУ Б В.2.6типу СБ3-0
2:2009 та п.п. 1.3.1, 1.3.3,
1.3.5, 1.4.1-1.4.8, 1.4.101.4.18, 1.4.20, 1.4.21, 1.5.11.5.5 ТУ У 26.6-30268559174:2006 "Шпали залізобетонні попередньо напружені колії 1520мм типу
СБ3 для рейок Р65 і Р50.
Технічні умови"
Проводи
контактні ГОСТ 2584-86 "Провода
мідні, фасонні марки контактные из меди и ее
МФ-85 та МФ-100
сплавов.
Технические
условия"
Анкер закладний АЗ- зовнішнього вигляду, стану
2.К
для
пружних поверхні,
форми
та
колійних
скріплень розмірів, макроструктури,
КПП-5.
глибини
зневуглецьованого
шару, поверхні
зламу анкеру, механічних
властивостей,
маси,
маркування, що встановлені в ТУ У 35.2-30268559070:2007 "Анкер закладний
для пружних колійних
скріплень КПП-5. Технічні
умови"
Прокладки підрейкові зовнішнього
вигляду,
ПРП-3.2-К для рейок кольору, форми, розмірів,
типу Р65 та Р50 з маси,
стану
поверхні,
пружним скріпленням твердості,
статичної
жорсткості при стисненні,
компенсуючої
сили,
водовбирання,
масловбирання, зберігання
фізико
механічних
властивостей після впливу
кліматичних факторів та
маркування,
що
встановлені в ТУ У 35.230268559-080:2007
"Прокладки
підрейкові
типу ПРП для рейок Р 65 та
Р
50
з
пружним
скріпленням.
Технічні
умови".
Скріплення проміжні п.п. 1; 2; 3; 4 табл.2 та
пружні КПП-5-К
п.1.2; 1.6
ТУ У 35.233133794-006:2010 Вузли
скріплень
проміжних
пружних типу КПП-5-К.
Технічні умови.
Втулки регулювальні зовнішнього
вигляду,
ВР-65-К
для
про- кольору, форми, розмірів,
міжних скріплень
маси,
стану
поверхні,
електричного
опору
у
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сухому стані, твердості,
водовбирання,
масловбирання,
сприймання
підвищеної
температури
при циклічному впливі,
впливу
кліматичних
факторів та маркування, що
встановлені в ТУ У 35.233133794-005: 2010. Втулки
регулювальні
для
проміжних
скріплень.
Технічні умови.
п.п. 1.1, 1.2 (в т.ч. табл.1;
табл.2), 1.5. ТУ У 35.230268559-261:2009 "Стики
зварні
рейок
типуР65
залізничних
колій
та
елементів їх з'єднань, що
виконані безпосередньо на
колії методом алюмінотермітного
зварювання.
Технічні умови."

UA1.099.016004 01.11.2011
2-11
10.12.2014

ТзОВ "Корпорація
Колійні ремонтні
технології"

стики зварні рейок
типу Р65 залізничних
колій та елементів їх
з'єднань, що виконані
безпосередньо на колії
методом
алюмінотермітного
зварювання

UA1.099.016004 01.11.2011
4-11
10.12.2014

ТзОВ "Корпорація
Колійні ремонтні
технології"

UA1.099.016004 01.11.2011
7-11
10.12.2014

ТзОВ "Львівцентробуд"

UA1.099.016068 02.11.2011
4-11
10.12.2014

ТзОВ АПП "Львівське".

Вкладиші
ізолюючі форми
та
розмірів,
підпружні типів ВІ-К з зовнішнього вигляду, стану
термопластів
поверхні,
електричного
опору у сухому стані,
твердості,
водовбирання,
масловбирання,
ударної
міцності, сприймання при
циклічному
впливі
підвищеної
температури,
впливу
кліматичних
факторів,ресурсу
по
кількості
навантажень,
маси,
маркування,
що
встановлені в ТУ У 35.230268559-049:2007.
"Вкладиші
ізолюючі
підпружні з термопластів
для рейок типів Р-65, Р 50,
UIC 60 і скріплення
проміжного типу КПП-5.
Технічні умови"
Стики зварні рейок пп. 1.1, 1.2 (в т.ч. табл.1;
типу Р65 залізничних табл.2), 1.5 ТУ У 35.2колій та елементів їх 30268559-261:2009 "Стики
з'єднань, що виконані зварні рейок типу Р65
безпосередньо на колії залізничних
колій
та
методом
елементів їх з'єднань, що
алюмінотермітного
виконані безпосередньо на
зварювання
колії методом алюмінотермітного
зварювання.
Технічні умови".
Анкер закладний АЗ- зовнішнього вигляду, стану
2.К
для пружних поверхні,
форми
та
колійних
скріплень розмірів, макроструктури,
КПП-5
глибини
зневуглецьованого
шару, поверхні
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UA1.099.016069 02.11.2011
2-11
10.12.2014

ТзОВ АПП "Львівське".

Прокладки підрейкові
ПРП-3.2 для рейок
типу Р65 та Р50 з
пружним скріпленням

UA1.099.016069 02.11.2011
9-11
10.12.2014

ТзОВ АПП "Львівське".

Прокладки підрейкові
ПРП-3.2-К для рейок
типу Р65 та Р50 з
пружним скріпленням

UA1.099.016070 02.11.2011
4-11
10.12.2014

ТзОВ АПП "Львівське".

Скріплення проміжні
пружні КПП-5, КПП5М

- 31 -

зламу анкеру, механічних
властивостей,
маси,
маркування,
що
встановлені в ТУ У 35.230268559-070:2007 "Анкер
закладний для пружних
колійних скріплень КПП-5.
Технічні умови"
Зовнішнього
вигляду,
форми, кольору, розмірів,
маси,
стану
поверхні,
твердості,
статичної
жорсткості при стисненні,
компенсуючої
сили,
водовбирання,
масловбирання, зберігання
фізико
механічних
властивостей після впливу
кліматичних факторів та
маркування,
що
встановлені в ТУ У 35.230268559-080:2007"
Прокладки підрейкові типу
ПРП для рейок Р65 та Р50 з
пружним
скріпленням.Технічні
умови"
зовнішнього
вигляду,
кольору, форми, розмірів,
маси,
стану
поверхні,
твердості,
статичної
жорсткості при стисненні,
компенсуючої
сили,
водовбирання,
масловбирання, зберігання
фізико
механічних
властивостей після впливу
кліматичних факторів та
маркування,
що
встановлені в ТУ У 35.230268559-080:2007
"Прокладки
підрейкові
типу ПРП для рейок Р 65 та
Р
50
з
пружним
скріпленням.
Технічні
умови".
п.п. 1; 2; 3; 4; 5 табл.1 та
п.1.5 ТУ У 35.2-30268559118:2009
"Скріплення
проміжні
пружні
типу
КПП-5. Технічні умови".

Вісник сертифікації залізничного транспорту

UA1.099.016070 02.11.2011
9-11
10.12.2014

ТзОВ АПП "Львівське".

Скріплення проміжні п.п. 1; 2; 3; 4 табл.2 та
пружні КПП-5-К
п.1.2; 1.6
ТУ У 35.233133794-006:2010 "Вузли
скріплень
проміжних
пружних типу КПП-5К.
Технічні умови".

UA1.099.016071 02.11.2011
2-11
10.12.2014

ТзОВ АПП "Львівське".

UA1.099.016072 02.11.2011
1-11
10.12.2014

ТзОВ АПП "Львівське".

UA1.099.016072 02.11.2011
4-11
10.12.2014

ТзОВ АПП "Львівське".

Втулки регулювальні зовнішнього
вигляду,
ВР-65-К для проміжних кольору, форми, розмірів,
скріплень
маси,
стану
поверхні,
електричного
опору
у
сухому стані, твердості,
водовбирання, масловбирання,
сприймання
підвищеної
температури
при циклічному впливі,
впливу
кліматичних
факторів та маркування, що
встановлені в ТУ У 35.233133794-005:
2010
"Втулки регулювальні для
проміжних
скріплень.
Технічні умови".
Вкладиші
ізолюючі форми
та
розмірів,
підпружні типів ВІ-К з зовнішнього вигляду, стану
термопластів
поверхні,
ефект-ричного
опору у сухому стані,
твердості, водо-вбирання,
масловбирання,
ударної
міцності, сприй-мання при
циклічному
впливі
підвищеної темпе-ратури,
впливу
кліматич-них
факторів,ресурсу
по
кількості
навантажень,
маси,
маркування,
що
встановлені в ТУ У 35.230268559-049:2007
"Вкладиші
ізолюючі
підпружні з термопластів
для рейок типів Р-65, Р 50,
UIC 60 і скріплення
проміжного типу КПП-5.
Технічні умови"
Вкладиші
ізолюючі вимогам: форми та ропідпружні типів ВІ-М з змірів, зовнішнього виглятермопластів
ду, електричного опору,
водовбирання,
масловбирання, ударної міцності, твердості, сприймання підвищеної температури та впливу кліматичних факторів, маси,
маркування, що встановлені в ТУ У 35.230268559-049:2007 "Вкладиші ізолюючі підпружні з
термопластів для рейок
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типів Р-65, Р 50, UIC 60 і
скріплення
проміжного
типу
КПП-5.
Технічні
умови"

UA1.099.016072 02.11.2011
6-11
10.12.2014

ТзОВ АПП "Львівське".

UA1.099.016138 03.11.2011
2-11
02.11.2012

ДП Стрийський
вагоноремонтний завод.

UA1.099.016340 07.11.2011
2-11
25.10.2016

ТзОВ "Корпорація КРТ"

UA1.099.016340 07.11.2011
7-11
25.10.2016

ТзОВ "Корпорація КРТ"

UA1.099.016341 07.11.2011
0-11
25.10.2016

ТзОВ "Корпорація КРТ"

Клема пружна типу Зовнішнього вигляду, стану
КП-5.4
проміжного поверхні,
форми
та
скріплення
розмірів, зусилля притиснення рейки, твердості,
глибини
зневуглецьованого
шару,
мікроструктури сталі, витривалості робочої та монтажної,
пружності,
маси,
маркування,
що
встановлені в ТУ У 35.230268559-039:2007 "Клема
пружна
типу
КП-5
проміжного
скріплення
типу
КПП-5.
Технічні
умови"
Візки двовісні тип 2 ТУ
У
35.2-32258888моделей 18-1750.0, 18- 556:2007 "Візки двовісні.
1750.0-01
Технічні
умови",
та
креслення 1750.00.000.0 СБ
"Тележка двухосная"
Анкер закладний АЗ-2,
АЗ-2.К для пружних
колійних
скріплень
КПП-5

зовнішнього вигляду, стану
поверхні,
форми
та
розмірів, макроструктури,
глибини
зневуглецьованого шару, поверхні зламу
анкеру, механічних властивостей, маси, маркування, що встановлені в ТУ
У 35.2-30268559-070:2007
"Анкер
закладний
для
пружних
колійних
скріплень КПП-5. Технічні
умови"
Скріплення проміжні п.п. 1; 2; 3; 4; 5 табл.1 та
пружні КПП-5, КПП- п.1.5 ТУ У 35.2-302685595М
118:2009
-"Скріплення
проміжні
пружні
типу
КПП-5. Технічні умови".
Скріплення проміжні п.п. 1; 2; 3; 4 табл.2 та
пружні КПП-5-К
п.1.2; 1.6
ТУ У 35.233133794-006:2010 "Вузли
скріплень
проміжних
пружних типу КПП-5К.
Технічні умови"
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UA1.099.016341 07.11.2011
2-11
25.10.2016

ТзОВ "Корпорація КРТ"

UA1.099.016341 07.11.2011
5-11
25.10.2016

ТзОВ "Корпорація КРТ"

UA1.099.016341 07.11.2011
8-11
25.10.2016

ТзОВ "Корпорація КРТ"

UA1.099.016342 07.11.2011
5-11
25.10.2016

ТзОВ "Корпорація КРТ"

Втулки регулювальні зовнішнього
вигляду,
ВР-65-К для проміжних кольору, форми, розмірів,
скріплень
маси,
стану
поверхні,
електричного
опору
у
сухому стані, твердості,
водовбирання,
масловбирання,
сприймання
підвищеної
температури
при
циклічному впливі, впливу
кліматичних факторів та
маркування,
що
встановлені в ТУ У 35.233133794-005:
2010
"Втулки регулювальні для
проміжних
скріплень.
Технічні умови".
Прокладки підрейкові основних
розмірів,
гумові типів ПРЦП-4, зовнішнього
вигляду,
ПРЦП-5, ПРЦП-6 та фізико-механічних
прокладки нашпальні показників
гум,
маси
гумові типів ПНЦП 31- прокладок, маркування, що
1, ПНЦПД-5, ПНЦПС- встановлені в ТУ У 35.233, ПНЦПС-34, ПНД-1 30268559-083:2007
для рейкової колії з "Прокладки гумові для
рейками типу Р65
рейкової колії з рейками
типу Р65. Технічні умови"
Пружний
рейковий зовнішнього
вигляду,
з'єднувач типу ПРЗ-65 основних параметрів та
геометричних
розмірів,
циклічного навантаження,
величини
зневуглецьованого
шару,
відсутності
захисного
покриття,
параметрів
контактних
поверхонь,
твердості,
матеріалу,
маркування,
що
встановлені ТУ У 35.230268559-107-2004
"Пружний
рейковий
з'єднувач ПРЗ-65. Технічні
умови"
Стики зварні рейок п.п. 1.1, 1.2 (в т.ч. табл.1;
типу Р65 залізничних табл.2), 1.5. ТУ У 35.2колій та елементів їх 30268559-261:2009 "Стики
з'єднань, що виконані зварні рейок типу Р65
безпосередньо на колії залізничних
колій
та
методом
елементів їх з'єднань, що
алюмінотермітного
виконані безпосередньо на
зварювання
колії
методом
алюмінотермітного
зварювання.
Технічні
умови."
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UA1.099.016342 07.11.2011
9-11
25.10.2016

ТзОВ "Корпорація КРТ"

Вироби ізолюючі для
рейок
типу
Р50:
прокладки бокові ПБ50, прокладки торцеві
ПТ-50,
планки
під
болти
ПЛ-50,
прокладки нижні ПН50,
вту-лки
В-50;
вироби ізолюючі для
рейок
типу
Р65:
прокладки бокові ПБ65, прокладки торцеві
ПТ-65,
планки
під
болти
ПЛ-65,
прокладки нижні ПН65, втулки В-65

UA1.099.016343 07.11.2011
5-11
25.10.2016

ТзОВ "Корпорація КРТ"

Вкладиші
ізолюючі
підпружні типів ВІП65.1, ВІП-65.1-С, ВІП60.1-В,
ВІП-60.1-З,
ВІП-60.1-3-С,
ВІП60.1-В-С,
ВІП-65.11,
ВІ-М,
ВІ-К
з
термопластів

UA1.099.016343 07.11.2011
6-11
25.10.2016

ТзОВ "Корпорація КРТ"

Втулки ізолюючі для
рейкових
скріплень
типу КБ
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вимогам:
основних
розмірів, форми, маси,
зовнішнього вигляду та
кольору,
питомого
об'ємного
опору,
граничного
напруження
при
стисненні,
водовбирання, збереження
фізико-механічних
властивостей
при
дії
кліматичних
факторів,
вимогам
до
виробів,
маркування,
що
встановлені в ТУ У 35.230268559-158:2009 "Вироби
ізолюючі
для
збірних
ізолюючих стиків рейок
типу Р50 та Р65. Технічні
умови."
вимогам:
форми
та
розмірів,
зовнішнього
вигляду,
електричного
опору,
водовбирання,
масловбирання,
ударної
міцності,
твердості,
сприймання
підвищеної
температури та впливу
кліматичних
факторів,
маси,
маркування,
що
встановлені в ТУ У 35.230268559-049:2007
"Вкладиші
ізолюючі
підпружні з термопластів
для рейок типів Р-65, Р 50,
UIC 60 і скріплення
проміжного типу КПП-5.
Технічні умови"
форми
та
розмірів,
зовнішнього вигляду та
кольору,
електричного
опору,
водовбирання,
масловбирання,
сили,
руйнуючої
втулку
при
згинанні,
розтягненні,
стисканні в спеціальному
пристрої, ударної в'язкості,
сприймання
підвищеної
температури та впливу
кліматичних
факторів,
маси,
маркування,
що
встановлені в ТУ У 35.230268559-105-2003 "Втулки
ізолюючі для рейкових
скріплень
типу
КБ.
Технічні умови"

Вісник сертифікації залізничного транспорту

UA1.099.016343 07.11.2011
8-11
25.10.2016

ТзОВ "Корпорація КРТ"

UA1.099.016344 07.11.2011
2-11
25.10.2016

ТзОВ "Корпорація КРТ"

UA1.099.016344 07.11.2011
4-11
25.10.2016

ТзОВ "Корпорація КРТ"

UA1.099.016344 07.11.2011
6-11
25.10.2016

ТзОВ "Корпорація КРТ"

Накладки
ізолюючі форми
та
розмірів,
стикові НІС-65
для зовнішнього вигляду та
рейок типу Р65
кольору,
питомого
об'ємного
електричного
опору, фізико-механічних
показників, навантаження
у стику, водовбирання,
масловбирання,
впливу
кліматичних
факторів,
маси,
маркування,
що
встановлені в ТУ У 35.230268559-148:2006
"Накладки
ізолюючі
стикові для рейок типу Р65.
Технічні умови"
Стики
клеєболтові зовнішнього
вигляду,
ізолюючі високоміцні геометричних параметрів;
типу КІВ-65.
електричного
опору
ізоляційних прокладок та
стику після виготовлення,
після 24 годин зволоження
та
після
циклічного
навантаження;
опору
зсуву,
моменту зриву
гайок, що встановлені в
ТУ У 35.2-30268559-0472004 "Стики клеєболтові
ізолюючі високоміцні типу
КІВ 65. Технічні умови"
Шайби плоскі типу параметрів і розмірів, маси,
ШП-1.3 для рейкових зовнішнього
вигляду,
скріплень типу КБ.
матеріалу для виготовлення
шайб, захисного покриття,
маркування,
що
встановлені ТУ У 35.230268559-093-2003 "Шайби
плоскі типу ШП-1 для
рейкових скріплень типу
КБ. Технічні умови"
Прокладки підрейкові зовнішнього
вигляду,
ПРП-2.1,
ПРП-2.2, кольору, форми, розмірів,
ПРП-2.3,
ПРП-2.4, маси,
стану
поверхні,
ПРП-2.5,
ПРП-2.11, твердості,
статичної
ПРП-3.2 , ПРП-3.2-К жорсткості при стисненні,
для рейок типу Р65 та компенсуючої
сили,
Р50
з
пружним водовбирання,
маслоскріпленням
вбирання,
зберігання
фізико механічних властивостей
після
впливу
кліматичних факторів та
маркування,
що
встановлені в ТУ У 35.230268559-080:2007 "Прокладки підрейкові типу
ПРП для рейок Р 65 та Р 50
з пружним скріп-ленням.
Технічні умови."
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UA1.099.016344 07.11.2011
8-11
25.10.2016

ТзОВ "Корпорація КРТ"

Клеми пружні типів зовнішнього вигляду, стану
КП-5.2,
КП-5.4 поверхні,
форми
та
проміжного скріплення розмірів, зусилля притиснення рейки, твердості,
глибини
зневуглецьованого
шару,
мікроструктури сталі, витривалості робочої та монтажної,
пружності,
ма-си,
маркування,
що
встановлені в ТУ У 35.230268559-039:2007 "Клема
пружна
типу
КП-5
проміжного
скріплення
типу
КПП-5.
Технічні
умови"
Напівагони моделі 12- ТУ
У
45-057-003-2001
4106 та моделі 12-4106- "Напіввагони.
Технічні
02
умови"

UA1.099.016524 09.11.2011
0-11
18.11.2015

ПАТ "Дніпровагонмаш"

UA1.099.016625 11.11.2011
0-11
10.11.2012

АТ "Юнікон" 49005, м.

Башмак ГОСТ 1204-67 ГОСТ 1204-67 "Башмак
- кресле-ння 80.40.010 тормозной
колодки
поворотный для вагонов
железных дорог колеи 1524
мм. Технические условия"
та кресленя "Башмак ГОСТ
1204-67" 80.40.010.СБ.

UA1.099.016582 10.11.2011
0-11
03.11.2012

АТ "Юнікон" 49005, м.

Генератори
п.2.6 п.п 2.6.1.2; п. 2.8 п.п
ЕГВ.01.1.У1 ТУ16-96 2.8.1
ГОСТ
2582-81
ЕИАЦ.526366.001 ТУ "Машины
электрические
вращающиеся
тяговые.
Общие
технические
условия"

UA1.099.016582 10.11.2011
6-11
11.11.2012

АТ "Юнікон"

UA1.099.016683 11.11.2011
6-11
10.11.2013

Приватне акціонерне
товариство
"Донецьксталь" металургійний завод",

UA1.099.017122 18.11.2011
3-11
07.10.2013

ПАТ "Гумово-технічні
вироби"

Апарати
поглинаючі п. 3.4 ДСТУ 4049-2001
типу
Р-5П
кресл. "Вагони
пасажирські
821.61.05.000
магістральні локомотивної
тяги. Вимоги безпеки", п.
8.8 " Норм расчета и
проектирования новых и
модернизируемых вагонов
железных
дорог
МПС
колеи
1520
мм
(несамоходных)"
та
кресленню
821.61.05.000СБ.
Напіввагони моделі 12- ГОСТ
26725-97
9904 та моделі 12-9904- "Полувагоны четырехосные
01
универсальные
магистральных железных
дорог колеи 1520 мм.
Общие
технические
условия"
Вироби гумові технічні зовнішнього
вигляду;
для рухомого складу розмірів;
фізикозалізниць (26 позицій) механічних показників гум;
згідно з додатком, що є зміни маси на зразках, що
невід"ємною частиною виготовлені
з
виробів;
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сертифікату
відповідності

UA1.099.017816 29.11.2011
5-11
12.10.2015

ПАТ "Запорізький завод
гумово-технічних
виробів"

UA1.099.017820 29.11.2011
9-11
12.10.2015

ПАТ "Запорізький завод
гумово-технічних
виробів"

Прокладки
гумові
нашпальні
для
рейкових
колій
з
рейками
типу
Р65
ПНЦП31-1,
ПНБ-3,
прокладки підрейкові
гумові ПРЦП-4 для
рейкової
колії
з
рейками Р65, ПРБ-1,
прокладки
Вироби гумові технічні
для рухомого складу
залізниць (55 позицій)
згідно додатків 1,2

твердості готових виробів
згідно
з
ТУ
У
6
00152135.071-99 "Вироби
гумові
технічні
для
рухомого складу залізниць
та вимоги до гум, що
використовуються для їх
виготовлення.
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"
п.п. 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.8,
1.13, 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".

Органом сертифікації "Дортранстелеком" у період жовтень-листопад
видано наступні сертифікати, та сертифікати на системи управління якістю.
Реєстраційний Дата реєстрації
№
та термін дії

Виданий

Продукція

На відповідність
вимогам

UA1.093.014947111

17.10.201116.10.2012

ТОВ НКП
"Укртранссигнал"

Автоматизовані стенди
діагностики СДМ-02,
СДМ-03

ГОСТ 12.2.007.0-75;
ГОСТ14254-96

UA1.093.015136311

20.10.201119.10.2012

ТОВ НКП
"Укртранссигнал"

ГОСТ 12.2.007.0-75;
ГОСТ14254-96

UA1.093.016232011

04.11.201103.11.2012

ТОВ "НВП КСМІСАТ"

АРМ ШЧД розширеної
діагностики тональних
рейкових кіл та
стрілочних переводів ст.
Донецьк
Система процесорної
складової релейнопроцесорної
централізації з
мікропроцесорним
маршрутним набором
станції Донецьк
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ГОСТ 12.2.007.0-75;
ГОСТ 14254-96
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UA2.147.06452-11

26.10.201125.10.2016

ТОВ "Корпорація
КРТ"

Виробництво елементів
та деталей верхньої ДСТУ ISO 9001:2009
будови колії

У період жовтень-листопад 2011 р. ДП «Харківський орган з
сертифікації залізничного транспорту» видано наступні сертифікати:
Реєстраційний № Дата реєстрації
та термін дії
UA1.110.0140105-11

04.10.2011
31.12.2011

Виданий

Продукція

ПП «Промінь»

Хомути тягові ударнотягових пристроїв
рухомого складу залізниць

UA1.110.0142829-11

07.10.2011
05.10.2014

ТОВ «ЛК РЕГІОН-СТАЛЬ»

UA1.110.0144901-11

11.10.2011
10.10.2013

СП ТОВ «ВАЛЕРИЯ»

UA9.110.03329-11

11.10.2011
05.10.2014

Відокремлений підрозділ «Колійні
дорожні ремонтно-механічні
майстерні» ДТГО «Львівська
залізниця»

UA1.110.0148854-11

17.10.2011
16.10.2014

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «НАУКОВОВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
«ТРАНСМАШ»

UA1.110.0150134-11

18.10.2011
31.01.2012

ПП «Промінь»

UA1.110.0161816-11

04.11.2011
03.11.2012

ТОВ НВП «Річ»

UA9.110.03513-11

04.11.2011
27.10.2014

UA9.110.03516-11

07.11.2011
27.10.2014

Колійний ремонтно-механічний
завод Дебальцеве ДП «Донецька
залізниця»
Колійний ремонтно-механічний
завод Дебальцеве ДП «Донецька
залізниця»
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Запасні частини для
вагонів (упор задній, упор
передній, башмак
неповоротний, хомут
тяговий)
Запасні частини до
тягового рухомого складу
(шестерні) (додаток - 15
позицій)
Середній ремонт колійних
машин типу УК-25/9-18;
УК 25СП; МПД; СС-1;
ЩОМ-4; СДП-М; ВПО-33000; МКТ; ВПР-02;
ВПРС-02, ВПРС-03; ДКМ1, капітальний ремонту
машин ВПР-1200; ВПРС500; ПМГ; блоків
підбивальних машин типів
ВПР та ВПРС
Колісні пари електровозів
типу ВЛ80
Автозчепи СА-3 для
рухомого складу залізниць
Апарат поглинальний Р5П
для сприйняття ударнотягових навантажень
пасажирських вагонів
Капітальний ремонт
колійних машин ВПО3000
Капітальний ремонт
колійних машин ЩОМ-4

Вісник сертифікації залізничного транспорту

UA1.110.0170100-11

UA1.110.0170902-11

16.11.2011
15.11.2013

17.11.2011
15.11.2014

Производственное республиканское
унитарное предприятие
«Гомельский вагоноремонтный
завод им. М.И. Калинина»
Белорусской железной дороги.

Колодки гальмівні для
моторвагонного рухомого
складу тип «Ф»

ПрАТ «Науково-виробничий
комплекс «Дніпроспецмаш»,

Виправно-підбивальнорихтувальна машина
ДКМ-2 для будівництва,
ремонту та утримання в
належному стані
залізничної колії та
стрілочних переводів

На протязі жовтня – листопада 2011 р. Державним підприємством
„Орган з сертифікації АСУ УПП ЗТ” сертифікати відповідності не
видавались.
На протязі жовтня – листопада 2011 р.. Органом з сертифікації
продукції вагонобудування Державного підприємства „Український
науково-дослідний інститут вагонобудування” (ОС ПВ ДП «УкрНДІВ»)
видано наступні сертифікати.
Реєстраційн
Дата
ий номер у
реєстрації та
Реєстрі
термін дії
Системи

UА1.098.0139 04.10.2011 р.841-11
03.10.2013 р.

UА1.098.0141 06.10.2011 р.683-11
05.10.2013 р.

UА1.098.01425
12-11

07.10.2011 р.06.10.2012 р.

Виданий

Продукція

Хомут тяговий
автозчепного пристрою
залізничного рухомого
складу
(кресленик 1835.00.001)
ДКПП 27.52.10.100,
серійне виробництво
Вагон критий
ПАТ „Крюківський
моделі 11-7038
вагонобудівний завод”,
ДКПП 35.20.33,
серійне виробництво
ТОВ „АЗОВСЬКА
ТОРГОВЕЛЬНА
МАШИНОБУДІВНА
КОМПАНІЯ”,

Відповідає вимогам
(нормативний
документ)
ГОСТ 22703-91 Детали
литые аавтосцепного
устройства подвижного
состава железных дорог
колеи 1520 мм. Общие
технические условия”

ТУ У 35.2-05763814069:2008
„Вагон критий моделі 117038. Технічні умови”
ТУ У 35.2-01124454ДП „Дарницький
Колісна пара для візків
055:2007
вагоноремонтний
вантажних вагонів
„Колісні пари для вагонів
завод”,
з нелінійним профілем
магістральних залізниць
код ЄДРПОУ
колії 1520 (1524) мм.
ІТМ-73 суцільнокатаних
14294471,
коліс,
Формування та монтаж
02092, м. Київ,
буксових вузлів. Технічні
ДКПП 35.20.40,
вул. Алма-Атинська,
серійне виробництво
умови”
74
05539962.078 ТВ
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UА1.098.01462
27-11

UА1.098.01462
33-11

UА1.098.01504
01-11

UА1.098.015070
2-11

UА1.098.01507
03-11

Ізотермічний вагонПАТ
термос моделі
12.10.2011 р.- „АЗОВЗАГАЛЬМАШ”
16-1807-04,
09.09.2015 р.
,
ДКПП 35.20.33,
серійне виробництво

ТУ У 35.2-32258888621:2011 „Вагон-термос
ізотермічний. Модель 161807-04.
Технічні умови”

ТУ У 35.2-32258888601:2011
Вагон-платформа
секційна моделі 13-1839
„Вагон-платформа
ПАТ
12.10.2011 р.для великотоннажних
секційна для
„АЗОВЗАГАЛЬМАШ”
09.09.2015 р.
контейнерів,
великотоннажних
ДКПП 35.20.33,
контейнерів. Модель 13серійне виробництво
1839.Технічні умови”

Напіввагон
18.10.2011 р.ПАТ
моделі 12-1704-04,
09.09.2015 р. „АЗОВЗАГАЛЬМАШ”ДКПП 35.20.33,
серійне виробництво

19.10.2011 р.18.10.2013 р.

19.10.2011 р.18.10.2013 р.

Кран кінцевий 4304М
(для гальмівної
системи залізничного
ТОВ „АрмаПром” рухомого складу),
ДКПП 35.20.40.300
серійне виробництво
Кран кульовий
роз’єднувальний 4300
(для гальмівної
системи залізничного
ТОВ „АрмаПром”
рухомого складу),
ДКПП 35.20.40.300
серійне виробництво
Кран кульовий
роз’єднувальний 4301
(для гальмівної
системи залізничного
ТОВ „АрмаПром”
рухомого складу),
ДКПП 35.20.40.300
серійне виробництво

UА1.098.01507
04-11

19.10.2011 р.18.10.2013 р.

UА1.098.01594
62-11

Вагон-цистерна
ПАТ
01.11.2011 р.моделі 15-1597-01,
„АЗОВЗАГАЛЬМАШ”
09.09.2015 р.
ДКПП 35.20.33,
серійне виробництво
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ГОСТ 26725-97
„Полувагоны
четырехосные
универсальные.
магистральных железных
дорог колеи 1520 мм.
Общие технические
условия”
ТУ У 35.2-32602434020:2005
„Кран кінцевий 4304М.
Технічні умови”

ТУ У 35.2-32602434021:2005 „Крани кульові
роз’єднувальні 4300, 4301,
4302, 4309. Технічні
умови”

ТУ У 35.2-32602434021:2005 „Крани кульові
роз’єднувальні 4300, 4301,
4302, 4309. Технічні
умови”

ДСТУ 3445-96
(ГОСТ 10674-97)
„Вагони-цистерни
магістральних залізниць
колії 1520 мм. Загальні
технічні умови”

Вісник сертифікації залізничного транспорту

UА1.098.01598
78-11

Вагони-цистерни
ПАТ
моделей 15-1547-03 та
01.11.2011 р.„АЗОВЗАГАЛЬМАШ”15-1547-04,
09.09.2015 р.
ДКПП 35.20.33,
серійне виробництво

ДСТУ 3445-96
(ГОСТ 10674-97)
„Вагони-цистерни
магістральних залізниць
колії 1520 мм. Загальні
технічні умови”

UА1.098.01598
82-11

Вагони-цистерни
ПАТ
моделей 15-1424-02 та
01.11.2011 р.„АЗОВЗАГАЛЬМАШ”15-1424-03,
09.09.2015 р.
ДКПП 35.20.33,
серійне виробництво

ДСТУ 3445-96
(ГОСТ 10674-97)
„Вагони-цистерни
магістральних залізниць
колії 1520 мм. Загальні
технічні умови”

UА1.098.01598
84-11

Вагони-цистерни
моделей 15-1613-01,
01.11.2011 р.ПАТ
15-1613-02, 15-1613-03
09.09.2015 р. „АЗОВЗАГАЛЬМАШ”та 15-1613-043,
ДКПП 35.20.33,
серійне виробництво

ДСТУ 3445-96
(ГОСТ 10674-97)
„Вагони-цистерни
магістральних залізниць
колії 1520 мм. Загальні
технічні умови”

UА1.098.01598
86-11

UА1.098.01598
88-11

Рукава з’єднувальні
типу Р1 (Р11, Р12, Р13,
Р14, Р15, Р16, Р17Б)
01.11.2011 р.ТОВ
для гальмівної системи
31.10.2013 р. „Укртранспневматика”рухомого складу,
ДКПП 35.20.40.300,
серійне виробництво

ГОСТ 2593-82 „Рукава
соединительные для
тормозов подвижного
состава железных дорог.
Технические условия”

Рукав з’єднувальний з
електроконтактом 369А
ТУ 24.05.254-83 „Рукав
(для гальмівної системи
01.11.2011 р.ТОВ
соединительный
рухомого складу),
31.10.2013 р. „Укртранспневматика”
с электроконтактом 369А.
ДКПП 35.20.40.300,
Технические условия”
серійне виробництво

UА1.098.01598
90-11

СОУ МПП 45.060257:2008
Кран кінцевий 190
(для гальмівної системи „Рейковий рухомий склад.
01.11.2011 р.ТОВ
рухомого складу),
Крани кінцеві та стоп31.10.2013 р. „Укртранспневматика”
ДКПП 35.20.40.300,
крани
серійне виробництво
гальмівних систем.
Загальні технічні умови”

UА1.098.01598
92-11

Крани роз’єднувальні
ОСТ 24.290.16-86
372, 379, 383
„Краны пробковые для
(для гальмівної системи
01.11.2011 р.ТОВ
подвижного состава
рухомого складу),
31.10.2013 р. „Укртранспневматика”
железных
ДКПП 35.20.40.300,
дорог. Общие технические
серійне виробництво
условия”
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UА1.098.01598
93-11

UА1.098.01599
00-11

UА1.098.01599
04-11

UА1.098.01599
07-11

UА1.098.01599
11-11

UА1.098.01599
17-11

UА1.098.01602
64-11

01.11.2011 р.30.10.2013 р.

Рукав з’єднувальний
Р17Б (для гальмівної
системи залізничного
ТОВ „АрмаПром”
рухомого складу),
ДКПП 35.20.40.300
серійне виробництво

01.11.2011 р.10.10.2014 р.

ПАТ „Лебединський
машинобудівний
дослідноекспериментальний
завод „Темп”

Трійники 573, 573П
(для гальмівної системи
залізничного рухомого
складу),
ДКПП 35.20.40.300
серійне виробництво

01.11.2011 р.10.10.2014 р.

ПАТ „Лебединський
машинобудівний
дослідноекспериментальний
завод „Темп”

Рукав з’єднувальний
Р17Б (для гальмівної
системи залізничного
рухомого складу),
ДКПП 35.20.40.300
серійне виробництво

01.11.2011 р.10.10.2014 р.

Рукава з’єднувальні
типу Р1 (Р11, Р12, Р13,
ПАТ „Лебединський
Р14, Р15, Р16) для
машинобудівний
гальмівної системи
досліднозалізничного рухомого
експериментальний
складу,
завод „Темп”
ДКПП 35.20.40.300
серійне виробництво

01.11.2011 р.10.10.2014 р.

ПАТ „Лебединський
машинобудівний
дослідноекспериментальний
завод „Темп”

ГОСТ 2593-82 „Рукава
соединительные для
тормозов подвижного
состава железных дорог.
Технические условия”

ТУ У 35.2-2971676011:2007
„Трійники 573, 573П.
Технічні умови”

ТУ У 60.1-02971676-0042001
„Рукав з’єднувальний
Р17Б. Технічні умови”

ТУ У 35.2-02971676-0072002
„Рукава з’єднувальні
типу Р1.
Технічні умови”

Авторежим 265А-1Т
(для гальмівної системи
ТУ У 35.2-02971676залізничного рухомого
012:2007 „Авторежими
складу),
вантажні 265А-1Т та
ДКПП 35.20.40.300
265А-4Т. Технічні умови”
серійне виробництво

01.11.2011 р.10.10.2014 р.

ПАТ „Лебединський
машинобудівний
дослідноекспериментальний
завод „Темп”

Рукав з’єднувальний з
електроконтактом 369А ТУ У 35.2-02971676-006(для гальмівної системи
2002
залізничного рухомого
„Рукав з’єднувальний з
складу),
електроконтактом 369А.
ДКПП 35.20.40.300
Технічні умови”
серійне виробництво

01.11.2011 р.10.10.2014 р.

ПАТ „Лебединський
машинобудівний
дослідноекспериментальний
завод „Темп”

Стоп-кран 163
ГОСТ 30496-97 „Стоп(для гальмівної системи
краны для
залізничного рухомого
пневматических систем
складу),
тормозного оборудования
ДКПП 35.20.40.300
подвижного
серійне виробництво
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UА1.098.01599
26-11

01.11.2011 р.10.10.2014 р.

UА1.098.01599
30-11

01.11.2011 р.10.10.2014 р.

UА1.098.01599
34-11

01.11.2011 р.10.10.2014 р.

UА1.098.01612
71-11

03.11.2011 р.02.11.2013 р.

UА1.098.01612
72-11

03.11.2011 р.02.11.2013 р.

UА1.098.01650
2-11

03.11.2011 р.09.09.2015 р.

UА1.098.01780
39-11

29.11.2011 р.28.11.2013 р.

UА1.098.01780
40-11

29.11.2011 р.28.11.2013 р.

Рукава з’єднувальні
типу Р2 (Р21, Р23) та
ГОСТ 2593-82 „Рукава
ПАТ „Лебединський
Р3 (Р31, Р32, Р34) для
соединительные
машинобудівний
гальмівної системи
для тормозов подвижного
досліднозалізничного рухомого
експериментальний
состава железных дорог.
складу,
завод „Темп”
Технические условия”
ДКПП 35.20.40.300
серійне виробництво
Крани роз’єднувальні
ПАТ „Лебединський 372, 379, 383 (для
гальмівної системи
ТУ У 45-057-001-2000
машинобудівний
залізничного рухомого
„Крани роз’єднувальні.
дослідноекспериментальний складу),
Технічні умови”
ДКПП 35.20.40.300
завод „Темп”
серійне виробництво
СОУ МПП 45.060Кран кінцевий 190
257:2008
ПАТ „Лебединський
(для гальмівної системи
„Рейковий рухомий склад.
машинобудівний
залізничного рухомого
Крани кінцеві та стопдослідноскладу),
крани
експериментальний
ДКПП 35.20.40.300
гальмівних систем.
завод „Темп”
серійне виробництво
Загальні технічні умови”
ГОСТ 22703-91 „Детали
Упор передній УП1К-1
литые
автозчепного пристрою
ПАТ „СВЕСЬКИЙ
автосцепного устройства
залізничного рухомого
НАСОСНИЙ ЗАВОД”
подвижного состава
складу,
железных дорог колеи
ДКПП 27.52.10.100
1520 мм. Общие
серійне виробництво
технические условия”
ГОСТ 22703-91 „Детали
литые
Упор задній УЗ1К
автозчепного пристрою автосцепного устройства
ПАТ „СВЕСЬКИЙ
подвижного состава
залізничного рухомого
НАСОСНИЙ ЗАВОД”
складу, ДКПП 27.52.10.100 железных дорог колеи
серійне виробництво
1520 мм. Общие
технические условия”
ГОСТ 26725-97
„Полувагоны
Напіввагон
четырехосные
ПАТ
моделі 12-1704-03,
универсальные.
„АЗОВЗАГАЛЬМАШ”ДКПП 35.20.33,
магистральных железных
дорог колеи 1520 мм.
серійне виробництво
Общие технические
условия”
Підшипник дворядний
роликовий конічний
касетного типу
ООО „ЕПК-Бренко
ДСТУ ГОСТ 520:2003
габариту 130 х 230 х 150
Подшипниковая
„Підшипники кочення.
для пасажирських
компания”
Загальні технічні умови”
вагонів
ДКПП 29.14.10
серійне виробництво
Підшипник дворядний
роликовий конічний
ООО „ЕПК-Бренко
ДСТУ ГОСТ 520:2003
касетного типу
Подшипниковая
„Підшипники кочення.
габариту 130 х 230 х 150
компания”
Загальні технічні умови”
для вантажних вагонів
ДКПП 29.14.10
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серійне виробництво

UА1.098.01780
42-11

29.11.2011 р.28.11.2013 р.

UА1.098.01780
57-11

29.11.2011 р.28.11.2013 р.

UА1.098.01789
94-11

UА1.098.01796
01-11

UА1.098.01796
04-11

UА1.098.01796
06-11

UА1.098.01796
09-11

UА1.098.01796
11-11

30.11.2011 р.29.11.2013 р.

Підшипник дворядний
роликовий конічний
ООО „ЕПК-Бренко касетного типу
Подшипниковая
габариту 130 х 250 х 160
компания”
для вантажних вагонів
ДКПП 29.14.10
серійне виробництво
Підшипник дворядний
роликовий конічний
ООО „ЕПК-Бренко касетного типу габариту
Подшипниковая 150 х 250 х 160
компания”
для вантажних вагонів
ДКПП 29.14.10
серійне виробництво
Апарат поглинальний
МПП-110А-ЛУ
ПУБЛІЧНЕ
(для автозчепного
АКЦІОНЕРНЕ
пристрою вантажних
ТОВАРИСТВО
вагонів)
„СТАЛЬ”
ДКПП 35.20.40.300
серійне виробництво

30.11.2011 р.29.11.2013 р.

ОАО „Ритм” Тверское Кран кінцевий 4314
производство
(для гальмівної
тормозной
системи залізничного
рухомого складу),
аппаратуры
(ОАО „Ритм” ТПТА) ДКПП 35.20.40.300
серійне виробництво

30.11.2011 р.29.11.2013 р.

ОАО „Ритм” Тверское Кран роз’єднувальний
производство
4301 (для гальмівної
тормозной
системи залізничного
рухомого складу),
аппаратуры
(ОАО „Ритм” ТПТА) ДКПП 35.20.40.300
серійне виробництво

30.11.2011 р.29.11.2013 р.

ОАО „Ритм” Тверское Кран роз’єднувальний
производство
4302 (для гальмівної
тормозной
системи залізничного
аппаратуры
рухомого складу),
(ОАО „Ритм” ТПТА) ДКПП 35.20.40.300
серійне виробництво

30.11.2011 р.29.11.2013 р.

ОАО „Ритм” Тверское Кран подвійної тяги
производство
4308 (для гальмівної
тормозной
системи залізничного
аппаратуры
рухомого складу),
(ОАО „Ритм” ТПТА) ДКПП 35.20.40.300
серійне виробництво

30.11.2011 р.29.11.2013 р.

ОАО „Ритм” Тверское Штуцер 4370 (для
производство
гальмівної системи
тормозной
залізничного рухомого
складу),
аппаратуры
(ОАО „Ритм” ТПТА) ДКПП 35.20.40.300
серійне виробництво
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ДСТУ ГОСТ 520:2003
„Підшипники кочення.
Загальні технічні умови”

ДСТУ ГОСТ 520:2003
„Підшипники кочення.
Загальні технічні умови”

ТУ У 35.2-13386478006:2008
„Апарат поглинальний
МПП-110А-ЛУ. Технічні
умови”
СОУ МПП 45.060257:2008 „Рейковий
рухомий склад. Крани
кінцеві та стоп-крани
гальмівних систем.
вагонів. Загальні технічні
умови”
СОУ МПП 45.060256:2008 „Виконавчі
пристрої та арматура
гальмівного обладнання
рухомого складу
залізниць.
Загальні вимоги безпеки”
СОУ МПП 45.060256:2008 „Виконавчі
пристрої та арматура
гальмівного обладнання
рухомого складу
залізниць.
Загальні вимоги безпеки”
СОУ МПП 45.060256:2008 „Виконавчі
пристрої та арматура
гальмівного обладнання
рухомого складу
залізниць.
Загальні вимоги безпеки”
СОУ МПП 45.060256:2008 „Виконавчі
пристрої та арматура
гальмівного обладнання
рухомого складу
залізниць.

Вісник сертифікації залізничного транспорту

Загальні вимоги безпеки”

UА1.098.01796
30-11

30.11.2011 р.29.11.2013 р.

UА1.098.01796
35-11

30.11.2011 р.29.11.2013 р.

UА1.098.01799
15-11

01.12.2011 р.29.11.2013 р.

UА1.098.01796
37-11

30.11.2011 р.29.11.2013 р.

UА1.098.01796
38-11

30.11.2011 р.29.11.2013 р.

UА1.098.01796
39-11

30.11.2011 р.29.11.2013 р.

Реєстрацій-ний №

UA3.099.0552-11

UA3.099.0594-11

СОУ МПП 45.060256:2008 „Виконавчі
пристрої та арматура
гальмівного обладнання
рухомого складу
залізниць.
Загальні вимоги безпеки”
СОУ МПП 45.060ОАО „Ритм” Тверское Клапан золотниковий
256:2008 „Виконавчі
производство
4316 (для гальмівної
пристрої та арматура
тормозной
системи залізничного
гальмівного обладнання
аппаратуры
рухомого складу),
рухомого складу
(ОАО „Ритм” ТПТА) ДКПП 35.20.40.300
залізниць.
серійне виробництво
Загальні вимоги безпеки”
СОУ МПП 45.060ОАО „Ритм” Тверское Трійник у зборі 4375-01
256:2008 „Виконавчі
производство
(для гальмівної
пристрої та арматура
тормозной
системи залізничного
гальмівного обладнання
аппаратуры
рухомого складу),
рухомого складу
(ОАО „Ритм” ТПТА) ДКПП 35.20.40.300
залізниць.
серійне виробництво
Загальні вимоги безпеки”
СОУ МПП 45.060ОАО „Ритм” Тверское Муфта 4379 (для
256:2008 „Виконавчі
производство
гальмівної системи
пристрої та арматура
тормозной
залізничного рухомого
гальмівного обладнання
складу),
аппаратуры
рухомого складу
(ОАО „Ритм” ТПТА) ДКПП 35.20.40.300
залізниць.
серійне виробництво
Загальні вимоги безпеки”
СОУ МПП 45.060ОАО „Ритм” Тверское Муфта 4379-01 (для
256:2008 „Виконавчі
производство
гальмівної системи
пристрої та арматура
тормозной
залізничного рухомого
гальмівного обладнання
складу),
аппаратуры
рухомого складу
(ОАО „Ритм” ТПТА) ДКПП 35.20.40.300
залізниць.Загальні вимоги
серійне виробництво
безпеки”
Запобіжник валика
Сертифікат відповідності
ОАО „Ритм” Тверское підвіски гальмівного
СОУ МПП 45.060производство
башмака 4384 (для
256:2008 „Виконавчі
гальмівної системи
пристрої та арматура
тормозной
залізничного рухомого
гальмівного обладнання
аппаратуры
(ОАО „Ритм” ТПТА) складу),
рухомого складу
ДКПП 35.20.40.300
залізниць.Загальні вимоги
серійне виробництво
безпеки”
ОАО „Ритм” Тверское Ніпель 4371 (для
производство
гальмівної системи
тормозной
залізничного рухомого
аппаратуры
складу),
(ОАО „Ритм” ТПТА) ДКПП 35.20.40.300
серійне виробництво

ДП ДОСЗТ видано наступні атестати
Дата
реєстрації та
Виданий
Продукція
термін дії
07.10.2011
Пасажирському вагонному
Ремонт спеціального
06.10.2014
депо Тернопіль ДТГО
рухомого складу
залізниць
«Львівська залізниця»
11.11.2011
ПАТ «Металургтрансремонт» Капітальний ремонт
05.04.2014
Відокремлений підрозділ
спеціалізованого
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«Дніпропетровський завод з
ремонту тепловозів
«Промтепловоз»
UA3.099.0595-11

11.11.2011
01.11.2013

UA3.099.0596-11

11.11.2011
12.07.2012

UA3.099.0604-11

17.11.2011
07.10.2013

рухомого складу, а
саме дрезин ДГКУ,
автомотрис АДМ та
АГВ, мотовозів МПТ
ПАТ «Металургтрансремонт» Капітальний ремонт
Відокремлений підрозділ
тепловозів ТГМ4 та
«Дніпропетровський завод з ТГМ6
ремонту тепловозів
«Промтепловоз»
ПАТ «Металургтрансремонт» Капітальний ремонт
Відокремлений підрозділ
тепловозів ТЕМ2
«Дніпропетровський завод з
ремонту тепловозів
«Промтепловоз»
ПАТ «Гумово-технічні
Гумово-технічні
вироби»
вироби для рухомого
складу залізниць
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ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОВЕДЕНИХ ТЕХНІЧНИХ НАГЛЯДІВ
На протязі жовтня - листопада 2011 р. ДП Дніпропетровський орган з
сертифікації залізничного транспорту проведено наступні технічні нагляди за
виготовленням сертифікованої продукції та за атестованими виробництвами:
1.ПАТ «Гумово - технічні вироби»
2.ТОВ «НВО «Сєвєродонецький
Склопластик»
3.ПАТ «Дружківський завод металевих
виробів»
4.ТОВ «ЛМЗ «ВЕСТА»
5.ТОВ «Ремжелдортранс»
6.ПАТ «Центролит»
7.КП «Швидкісний трамвай»
8.ТОВ «НВП «РІСТ»
9.ДП «Стрійський вагоноремонтний
завод»
10. ТзОВ «АДС»
11. ТОВ «МОНТИКОР»
12. ТзОВ «НВП «Інтертерм»
13. ТзОВ «ККРТ»
14. КТ «Донтехгума у КО»

22. ПАТ «ТРІБО»
24. ЗТП «МАГ»
25. ПАТ «Дніпровагонрембуд»
26. ВАТ «Інтерпайп НТЗ»
27. Вагонне депо Куп’янськ
28. ДП «Укрспецвагон»
29. Новомосковський
шпалопросочувальний завод ДП
«УПП УЗ»

У період з жовтень-листопад 2011 р. ДП «Харківський орган з сертифікації
залізничного транспорту» проведено наступні технічні нагляди за виготовленням
сертифікованої продукції та за атестованими виробництвами:
1.АТ «Механіка».
5. ТОВ «Спецкран».
2.ТОВ «Сумський завод ГТВ».
6.ТОВ «Харківський вагонобудівний
3.Пирятинське
учбово-виробниче завод».
підприємство
Полтавського 7.Республиканское
унитарное
УВО «Електроконтакт» УТОС.
предприятие «Гомельский завод литья и
4.Колійний ремонтно-механічний завод нормалей».
Одеської залізниці.
8.Производственное
республиканское
унитарное предприятие «Гомельский
вагоноремонтный
завод
им. М.И.Калинина»
Белорусской
железной дороги.
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ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ
від 19 вересня 2011 року N 341

Про затвердження Зміни N 4 до ДСТУ 1.3:2004 та Зміни
N 4 до ДСТУ 1.6:2004
Відповідно до Закону України "Про стандартизацію" та на виконання Плану національної
стандартизації наказую:
1. Затвердити зміни до національних стандартів України з наданням чинності з 1 жовтня
2011 р.
Зміна N 4
ДСТУ 1.3:2004

Національна стандартизація. Правила побудови, викладання,
оформлення, погодження, прийняття та позначення технічних
умов

Зміна N 4
ДСТУ 1.6:2004

Національна стандартизація. Правила реєстрації нормативних
документів

2. Департаменту стандартизації та метрології (Боженко О. В.) забезпечити оприлюднення
цього наказу, Зміни N 4 до ДСТУ 1.3:2004 "Національна стандартизація. Правила побудови,
викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначення технічних умов" та Зміни N
4 до ДСТУ 1.6:2004 "Національна стандартизація. Правила реєстрації нормативних
документів" на веб-порталі Держспоживстандарту України.
3. Державному підприємству "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем
стандартизації, сертифікації та якості" забезпечити опублікування цього наказу у черговому
виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова комісії з реорганізації
Держспоживстандарту України

О. В. Пшеничка
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МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА
УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 22 липня 2011 року N 85

Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б
В.2.3-27:2011 "Споруди транспорту. Залізниці.
Визначення ширини смуги відведення"
З метою удосконалення нормативної бази у будівельному комплексі України та на підставі
рішення науково-технічної ради Мінрегіонбуду від 30.06.2011 N 63 "Про проект ДСТУ-Н Б
В.2.3-27:2011 "Споруди транспорту. Залізниці. Визначення ширини смуги відведення",
наказую:
1. Прийняти з наданням чинності з 01.01.2012 національний стандарт ДСТУ-Н Б В.2.327:2011 "Споруди транспорту. Залізниці. Визначення ширини смуги відведення".
2. З набранням чинності ДСТУ-Н Б В.2.3-27:2011 визнати таким, що втратив чинність на
території України, СН 468-74 "Нормы отвода земель для железных дорог".
3. Управлінню технічного регулювання у будівництві (Барзилович Д. В.) передати до ДП
"Укрархбудінформ" як фондоутримувача сформовану справу ДСТУ-Н Б В.2.3-27:2011
відповідно до Положення про фонд нормативних документів у сферах містобудування,
будівництва та промисловості будівельних матеріалів, затвердженого наказом Держбуду від
25.02.2005 N 41 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 16.03.2005 за N 305/10585.
4. Управлінню промислової забудови (Глухов В. О.) підготувати пропозиції до Плану
науково-технічних (нормативних) розробок із нормування та стандартизації у сфері
будівництва та житлової політики на 2012 рік щодо внесення змін до ДБН В.2.3-19-2008
"Споруди транспорту. Залізниці колії 1520 мм. Норми проектування" у зв'язку з прийняттям
ДСТУ-Н Б В.2.3-27:2011.
5. ДП "Укрархбудінформ" (Владіміров Є. С.):
5.1 Забезпечити видання та розповсюдження ДСТУ-Н Б В.2.3-27:2011 відповідно до
замовлень за умови використання коштів, одержаних від реалізації стандарту, на виконання
робіт зі стандартизації та розвиток науково-технічної бази (стаття 19 Закону України "Про
стандартизацію").
5.2 Надати обов'язкові безоплатні примірники типографського видання ДСТУ-Н Б В.2.327:2011 одержувачам, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2002 N
608 "Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів" і наказом
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Держспоживстандарту та Держбуду від 24.02.2003 N 27/12 "Про затвердження Порядку
видання та розповсюдження нормативних документів у галузі будівництва і промисловості
будівельних матеріалів", зареєстрованим в Міністерстві юстиції 06.03.2003 за N 185/7506.
6. Супровід ДСТУ-Н Б В.2.3-27:2011 покласти на Державне підприємство "Науководослідний
та
проектно-вишукувальний
інститут
транспортного
будівництва
"Київдіпротранс" (Семешко Ю. Ф.) із залученням до супроводу державного підприємства
"Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту" (Самсонкін В. М.) (за
згодою).
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. першого заступника Міністра

А. В. Беркута

ДП «Науково-дослідним центром технологій транспортних систем» розроблено
ТУ У 35.2-05763642-003:2011 «Машина щебенеочисна RM-80 UHR. Технічні
умови», яке зареєстровано з наданням чинності від 25.11.2011 р. до 25.11.2016 р.
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