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.

ДО УВАГИ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН!

Оформлення

передплати

офіційного

друкованого

видання

«Вісник

сертифікації залізничного транспорту» можливе шляхом заключення договору
(текст в електроному виді розміщено на офіційному сайті ДП ДОСЗТ)

та

виставлення рахунку на передплату. Для цього від замовника необхідна наступна
інформація:

- Назва підприємства;
- Код ЄДРПОУ;
- ІПН;
- № свідоцтва;
- Адреса підприємства, на яку буде надсилатись замовлене видання.

Детальну інформацію ви можете отримати за телефоном +38(056)7871842,
+38(056)7916047.
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Вісник сертифікації залізничного транспорту
ОБЪЕДИНЯЯ ГРАНИЦЫ.
Мыцко Р.С. к.т.н, ГП “ДОСЖТ”

Государственное предприятие “Днепропетровский орган по сертификации
железнодорожного транспорта’ (ГП “ДОСЖТ”) – крупнейший в Украине орган
сертификации железнодорожного транспорта, занимающий ведущие позиции в
сфере проведения работ по сертификации продукции, которая предоставляется для
нужд железных дорог и промышленного транспорта Украины и других стран.
Руководитель органа к.т.н. Мыцко Роман Степанович.
Сертификация продукции, услуг и процессов, аттестация производства,
внедрение систем качества на предприятии есть важным техническим инструментом
обеспечения качества функционирования железнодорожного транспорта Украины, а
именно: обеспечение безопасности движения поездов, безопасности жизни и здоровье
людей, охраны окружающей среды, имущества и грузов. Железнодорожный
транспорт предъявляет особые требования к безопасности и качеству поставляемых
товаров и услуг. Это связано с повышенным вниманием, которое администрация
железных дорог уделяет вопросу безопасности в процессе перевозок грузов и
пассажиров. Например, одним из требований для получения лицензии на право
осуществлять перевозки железнодорожным транспортом является наличие у
компании сертификата соответствия.
Сертификация железнодорожного транспорта в Украине производится с 1994
года. Фундамент ее законодательной базы составляют Закон Украины «О транспорте»
и Закон Украины «О железнодорожном транспорте». Также действует Национальная
система сертификации УкрСЕПРО. Обязательная система сертификации в Украине
охватывает узкий перечень железнодорожной продукции, однако железнодорожная
администрация

Украины

(Укрзализныця)

учитывает

протокольные

решения,

принятые на заседаниях Совета стран участников содружества. Также Министерством
инфраструктуры Украины принято решение о разработке 3 технических регламентов
по железнодорожному транспорту, а именно: Технический регламент по безопасности
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инфраструктуры, Технический регламент оказания услуг пассажирских и грузовых
перевозок железнодорожным транспортом и Технический регламент по безопасности
подвижного состава (разработчик ГП “ДОСЖТ”).
Таким образом, сертификация на железнодорожном транспорте Украины
является обязательной, хотя может проводиться по требованиям, предъявляемым к
добровольной сертификации, согласно нормам системы УкрСЕПРО (ДСТУ 3413-96 и
др.). Учитывая тот факт, что от качества поставляемой на дороги Укрзализныци
продукции зависит безопасность пассажиров, безопасность грузов, экология
окружающей среды, основная масса продукции должна быть сертифицирована
обязательно.
В первую очередь это относится к таким видам продукции:
- подвижной состав, их оборудование и запчасти;
- вагоны пассажирские, грузовые, их оборудование и запчасти;
- специализированный подвижной состав, оборудование, запчасти;
- оборудование

и

устройства

систем

тягового

энергоснабжения

электрифицированных железных дорог;
- оборудование и элементы железнодорожного пути;
Для обеспечения надежности полученных
результатов при сертификации продукции и
аттестации производств, предлагающих свои
услуги для нужд железных дорог, наряду с
подтверждением
общим

соответствия

нормативным

продукции
документам,

действующим в Украине, в сертификате
(аттестате)

фигурируют

и

отраслевые

документы (инструкции, методики и пр.), которые зачастую ужесточают требования,
предъявляемые к продукции, и позволяют обеспечить их качество и безопасность на
высоком уровне. Еще одним особенным аспектом сертификации продукции на
железнодорожном транспорте, является проведение заседаний межведомственных
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комиссий (МВК) при постановке продукции на серийное производство с участием
представителей органа по сертификации. Комиссия в процессе своей работы имеет
возможность получить объективные доказательства того, что поставляемая продукция
изготавливается согласно заявленной технологии. В работе комиссии участвует
коллектив

высококвалифицированных

специалистов.

Сотрудники

нашего

предприятия имеют полное высшее образование соответствующего направления,
многолетний опыт по вопросам вагоностроения, эксплуатации и ремонта подвижного
состава,

верхнего

строения

пути,

путевых

ремонтных

машин,

устройств

энергоснабжение железных дорог и др., поэтому совместная работа позволяет
предупредить возникновения несоответствий в будущем, что позволяет сократить
время постановки продукции на серийное производство и обеспечить качественный
анализ технических параметров продукции.
Также

для

предоставлению
специалисты

выполнения
услуг

и

аудиторы

работ

по

привлекаются
Украинской

государственной академии железнодорожного
транспорта,

Научно

исследовательского

центра технологий транспортных систем,
испытательно-сертификационного
«ЮгТЕСТ»,

Украинского

исследовательского
вагоностроения,

государственного

предприятие

центра
научноинститута

«Днепростандартметрология»,

институт им. Патона НАН Украины, Главных управлений Укрзализныци. Ведется
сотрудничество со свыше 40 испытательными лабораториями и 10 органами из
сертификации на всей территории Украины и за ее пределами. Отдельно хочется
отметить принятие участия в работах специалистов и научных сотрудников
Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта
имени Академика Лазаряна (ДИИТ). Их квалифицированная работа имеет большое
значение в процессе подтверждения соответствия продукции требованиям стандартов,
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так как именно проведение испытаний в соответствии с техническим заданием при
неукоснительном

соблюдении

методик,

дает

возможность

сформировать

обоснованное заключение о продукции. Все последние большие проекты, среди них:
сертификация пассажирских поездов Хюндай (Республика Корея), поездов Шкода
(Чехия), рельсовых автобусов Песа (Польша), поездов Тулпар-Тальго (Казахстан) и
другие, ГП “ДОСЖТ” проводил при участии представителей лабораторий ДИИТа.
Высокий уровень сотрудников и их подготовки позволили нам выполнить
поставленный объем задач вовремя и
без потери качества. В планах нашего
предприятия
сотрудничество

расширять
с

лабораториями,

проведение совместных мероприятий,
конференций и другое.
Последние 2 года показали, что
в связи с протекающими процессами
глобализации

экономики

и

повышенному значению интеграции железных дорог на пространстве 1520 мм,
появилась

необходимость

оценки

соответствия

продукции

по

требованиям

межгосударственных стандартов (ПМГ-40-2001), с учетом технических регламентов и
соглашений (СМГС, СМПС), а не только с учетом национального законодательства.
Это принципиально новый уровень оценки соответствия, который наряду с
расширением возможностей предъявляет к органу по сертификации повышенные
требования (ПМГ-38-2001) и увеличивает ответственность перед иностранными
партнерами Украины. Существуют различные варианты решения поставленной задачи
– от создания нотифицированных органов сертификации до создания отраслевых
систем с их последующим взаимным признанием. Однако, подобные решения имеют
ряд недостатков, заключающихся в первую очередь в необходимости создания новых
структур и процедур их взаимодействия, что влечет за собой неминуемые траты
денежных, материальных ресурсов и времени. С другой стороны, за годы работы
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Совета ОСЖД, комиссии и группы разработали целый ряд межгосударственных
документов, включая нормы по безопасности (НБЖТ), и другие стандарты (СТП,
ГОСТ, и др.), которые на данный момент уже приняты Советом и могут быть
использованы при подтверждении соответствия продукции.
Следуя в данном направлении, наше предприятие получило свидетельство
компетентности органа сертификации выданное Советом по железнодорожному
транспорту

государств-участников

содружества,

а

также

создало

систему

железнодорожной сертификации (RCU), с учетом требований к сертификации
предъявляемых Советом ОСЖД. ГП “ДОСЖТ” прошло процедуру аккредитации в
Национальном Агентстве Аккредитации Украины, имеет соответствующие аттестаты
и

свидетельства,

которые

устанавливают

и

подтверждают

компетентность

сертификационной деятельности органа. На данный момент в новой системе выдано
более

20

сертификатов

соответствия.

Среди

наших

заказчиков

выступают

предприятия всех форм собственности, металлургической, машиностроительной
области, которые размещены в Украине, России, Белоруссии, Казахстане, Польше,
Чехии, Индии, Республике Корее, КНР и других странах мира.
Необходимо также отметить важность включения органа по сертификации в
2011г. в состав подкомитетов межгосударственного технического комитета по
стандартизации № 524 «Железнодорожный транспорт» (МТК 524) ответственного за
разработку межгосударственных стандартов, сводов правил и других документов по
стандартизации. ГП “ДОСЖТ”, в частности, включен в состав таких подкомитетов
как:

"Комплексная

безопасность

на

железнодорожном

транспорте",

"Железнодорожный путь и сооружения", "Тормозные системы", "Электрификация и
электроснабжение", "Локомотивы и МВПС" и др. За прошедший период времени
специалистами нашего предприятия было рассмотрено и подано замечания и
предложения более чем к 20 разрабатывающимся стандартам. Считаем, что участие в
разработке

нормативной

документации

несомненно

безопасности на железнодорожном транспорте.
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Все вышеописанные действия позволяют проводить процедуру сертификации
по единым требованиям вне зависимости от страны, в которой производится
сертификация и вне зависимости от требований национальных систем, что упрощает
процедуры и делает их прозрачными и унифицированными, что, несомненно,
приведет к дальнейшему развитию торговых и промышленных отношений между
странами пространства 1520мм.
Одним из важнейших вопросов, по мнению ГП “ДОСЖТ”, для рассмотрения
вагонной комиссии, проект которого, я надеюсь вскоре будет представлен, - это
вопрос о сертификации новых видов продукции, в частности тележек для подвижного
состава, требования к которым, в силу новизны их конструкции отсутствуют. В этой
связи должны подвергнуться изменениям и другие нормативные документы, которые
требуют применения старых типов тележек, для возможности применения тележек
любого типа. С другой стороны появилась необходимость разработки новых
требований и методов испытаний современной продукции, что может быть решено
только совместными усилиями железнодорожных администраций, производителей
продукции и ученых.
Для улучшения взаимодействия поставщиков и производителей продукции с
разработчиками нормативной документации и органами сертификации, формирования
совместной стратегии для эффективного производства, улучшения и распространения
железнодорожной продукции в июне текущего года состоялась уже VIII ежегодная
Международная научно-практическая конференция, которую традиционно проводит
ГП “ДОСЖТ” совместно с НДЦ ТТС и Министерством Инфраструктуры Украины. В
конференции приняло участие свыше 100 человек из 80 организаций 8 стран мира.
Кроме обозначенных вопросов на конференции прозвучали доклады на следующие
темы:
- диагностика (контрольно - измерительная техника для автоматизации испытаний
электрооборудования на железнодорожном транспорте);
- вопросы метрологии;
- 10 -

Вісник сертифікації залізничного транспорту
- вопрос о межгосударственном взаимном признании сертификатов соответствия, а
также о создании и разработках нормативной документации с общими требованиями к
продукции, ее испытаниям и безопасности пассажирских и грузовых перевозок.
Наше предприятие открыто к сотрудничеству, мы верим, что совместными
усилиями

железнодорожный

транспорт

станет

самым

конкурентоспособным,

эффективным и технически развитым. Мы приложим все усилия для того, чтобы
техника,

которая

поставляется

на

железные

дороги,

соответствовала

всем

предъявляемым к ней требованиям, а заказчики получали быстрое и качественное
обслуживание, ради экономического процветания стран единого пространства 1520
мм, безопасности и технического прогресса.
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УДК 621.873:531.45
АНАЛИЗ ФОРМУЛ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ КОНТАКТНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ
МЕЖДУ КРАНОВЫМ КОЛЕСОМ И РЕЛЬСОМ
Бондаренко Л.Н., к.т.н; доцент; Колбун В.В. к.т.н; доцент ДНУЖТ; Жаковский А.Д. к.т.н;
доцент ГП “ДОСЖТ”

Постановка проблемы. Правильное определение контактных напряжений
между колесом и рельсом позволит увеличить срок службы колес и более точно
определить коэффициент трения качения, статические и динамические нагрузки в
механизмах передвижения.
В справочной [1, 2, 3, 4] и учебной [5, 6] литературе приведены формулы как по
определению величины контактных напряжений между колесом и рельсом, так и по
определению величины коэффициента трения качения. Даже поверхностный анализ
формул показывает, что они, в крайнем случае, в написании, существенно отличаются
между собой.
Целью статьи детальный анализ существующих в современной литературе
формул по определению величины контактных напряжений между колесом и рельсом,
и коэффициентов трения качения.
Основной материал исследований. Сначала найдем величины контактных
напряжений для линейного контакта: плоский рельс – цилиндрическое колесо.
Согласно теории контактных напряжений Герца [7] при одинаковых модулях
упругости материалов колеса и рельса, и коэффициенте Пуассона равном 0,3
P⋅E
σ max =
,
(1)
B⋅R
где Р – давление колеса на рельс; Е – модуль упругости материалов; В – ширина
рельса; R – радиус колеса.
В [1] эта формула записана так:
KT ⋅ P
σ max = α1 ⋅
, МПа
(2)
10 ⋅ B ⋅ R
где α1 = 60 при стальных колесах; В – в сантиметрах; КТ – коэффициент толчков (КТ =
1; 1,1; 1,2 в зависимости от способа стыковки рельса) R – в сантиметрах.
В [3] эта же формула имеет вид:
K Д ⋅ KH ⋅ P
σ max = 340 ⋅ K K ⋅
,
(3)
2⋅ B⋅ R
где КК – коэффициент, учитывающий касательные нагрузки в месте контакта. Он
зависит от условий работы крана и скорости (в закрытых помещениях при V≤2 м/с
КК=1,05); КД=1+КЖ·V – коэффициент динамичности, зависящий от типа кранового
пути (КЖ=0,15 при рельсах на металлических балках); КН=2 – коэффициент
- 12 -
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неравномерности нагрузки по ширине рельса; Р – в килоньютонах, R и В в
сантиметрах.
В [6] эта формула записана так:
P⋅E
σ max = 0,17 ⋅
.
(4)
B⋅R
Таким образом, имеем четыре формулы определяющих одну и ту же величину.
Получим численные значения σmax при одних и тех же величинах P=50кН;
R=10см; E=2,1 105 МПа; В=4см.
Значения σmax, полученные по приведенным формулам (1) – (4), отложенные по
оси ординат, показаны на рис.1; в формуле (2) принято КТ=1, а в формуле (3) КК=1,05
при V=2 м/с. Подстановка других рекомендованных величин КТ и КЖ мало влияет на
величину σmax.

Рис. 1. Значения максимальных контактных напряжений: 1, 2, 3, 4 – полученных по формулам
(1), (2), (3), (4) соответственно; 5, 6 – средние арифметическая и геометрическая величины.

Из рис. 1 видно, что напряжения, полученные по формуле Герца (1)
приблизительно в 6 раз превышают их значения, полученные по формуле (4).
Из формул (1) – (4) можно найти радиус колеса, при котором напряжения не
будут превышать рекомендованных величин. Их значения по оси ординат при
величине допускаемых контактных напряжений 750 МПа (режим работы 5М, Сталь
65Г по ГОСТ 1050-74) показаны на рис. 2.
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Рис. 2. Величины радиусов колес: 1, 2, 3, 4 – полученных из формул (1) – (4) соответственно;
5, 6 – среднее арифметическое и геометрическое значения.

Рассмотрим формулы для начального точечного контакта (закругленная головка
радиусом R1 – цилиндрическое колесо).
Согласно теории контактных напряжений Герца формула (1) для этого вида
контактных напряжений имеет вид:
R + R1 2
σ max = 0,245 ⋅ n P ⋅ 3 P ⋅ E 2 ⋅ (
) ,
(1а)
R ⋅ R1
где nР – коэффициент, зависящий от коэффициентов уравнения эллипса касания
(nР=f(R/R1).
Формула (2) для этого вида контакта:
KT ⋅ P
σ max = α 2 ⋅ 3
,
(2а)
10 ⋅ ( R + R1 ) 2
где α2=400 для стальных колес.
Формула (3) имеет вид:
K Д ⋅ KH ⋅ P
σ max = 7500 ⋅ K ⋅ K K ⋅ 3
,
(3а)
D2
где К – геометрический коэффициент, зависящий от отношения радиуса закругления
головки рельса к диаметру колеса.
Формула (4) имеет следующий вид:

σ max = α ⋅ n ⋅ 3

4⋅ P ⋅ E2
D12

,

где α, n – коэффициенты, зависящие от отношения R/R1.
- 14 -
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Величины σmax по оси ординат, подсчитанные по формулам (1а) – (4а) показаны
на рис.3 (при R1=200мм; nР=0,975; К=0,119; αn=0,122 т.е. R/R1=0,5).

Рис. 3. Значения максимальных контактных напряжений при первоначальном точечном
контакте: 1, 2, 3, 4 – полученных по формулам (1) – (4) соответственно; 5, 6 – средние
арифметические и геометрические величины.

Величины радиусов колес, полученные из формул (1а) – (4а) при величине
допускаемых контактных напряжений σ=975 МПа показаны на рис.4 (величина σ при
точечном контакте принята в 1,3 раза большей) при рекомендуемом в [7] увеличении в
1,3…1,5 раз.

Рис. 4. Величины радиусов колес: 1, 2, 3, 4 – полученных из формул (1а) – (4а)
соответственно; 5, 6 – средние арифметические и геометрические величины.

В дальнейшем рассмотрим, как влияет полученный по разным формулам радиус
колеса на коэффициент трения качения, а, следовательно, и на сопротивление
качению.
В, например, [1] и [5] величина коэффициента трения качения К дается в
зависимости от диаметра колеса, как при линейном, так и точечном контакте. Но
неизвестно, как его величина зависит от классификационной группы механизма, со
сменой которого меняется и величина допустимых контактных напряжений.
В [4] имеются аналитические зависимости для определения К, но отсутствие в
них коэффициента гистерезисных потерь ставит их под сомнение.
- 15 -
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Наиболее удачными формулами, на наш взгляд, для определения коэффициента
трения качения имеются в [8] тут присутствует коэффициент гистерезисных потерь,
но отсутствуют рекомендации по его определению и это не позволяет использовать их
на практике.
В [9] получены аналитические зависимости, содержащие только общепринятые
геометрические параметры и механические константы контактируемых тел качения.
В [9] эти формулы имеют вид:
- при первоначальном линейном контакте
k = 0,225 ⋅ b ⋅ exp(−1,2 R ) ;
(5)
- при первоначальном точечном контакте
k = 0,16 ⋅ b ⋅ exp(0,2 R) ,
(6)
где b – полуширина пятна контакта, R – в метрах.
Значения k для полученных выше радиусов колес приведены на рис. 5.

Рис. 5. Величины коэффициентов трения качения: 1, 2. 3. 4 –для радиусов, полученных из
формул (1а) –(4а); 5, 6 – справочные величины [1] соответственно для линейного и точечного
контактов.

Отметим, еще что в [4] имеются аналитические зависимости для определения k,
но в них отсутствует коэффициент гистерезисных потерь, и расчеты по ним дают
значительные отличия от величин, полученных с учетом гистерезисных потерь.
В [3] величину k рекомендуется принимать равной 0,5 мм для хорошо
уложенного рельсового пути без учета вида контакта.
Анализ расчетов величин контактных напряжений, радиусов колес и
коэффициентов трения качения позволяет сделать следующие выводы:
- величины контактных напряжений между колесом и рельсом, как при
линейном, так и точечном контактах в несколько раз отличаются в зависимости от
принятой формулы, а средние геометрические и арифметические величины ближе
описываются формулами (2) и (3а);
- средние геометрические и арифметические радиусы колес, полученные по
разным источникам, ближе описываются уравнениями (2), (3) и (3а).
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ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИДАНИХ СЕРТИФІКАТІВ
Напротязі серпня 2012р – вересня 2012р. ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
“ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО
ТРАНСПОРТУ”видано наступні сертифікати:
Реєстраційний
номер

Дата
видачі
Термін дії

UA1.099.01267 02.08.2012
15-12
01.08.2014

UA1.099.01297 08.08.2012
68-12
26.04.2015

UA1.099.01303 09.08.2012
64-12
26.04.2015

UA1.099.01314 10.08.2012
55-12
12.04.2014

Заявник (назва та
код ЄДРПОУ)

Назва продукції

ТОВ
"Нікопольський
ливарно-механічний
завод" (53207,
Дніпропетровська
обл. м. Нікополь,
вул. К. Лібкнехта,
169).
Публічне
акціонерне
товариство
"Дніпропетровський
завод з ремонту та
будівництва
пасажирських
вагонів", 49024, м.
Дніпропетровськ,
вул. Універсальна,
10
Публічне
акціонерне
товариство
"Дніпропетровський
завод з ремонту та
будівництва
пасажирських
вагонів", 49024, м.
Дніпропетровськ,
вул. Універсальна,
10
ТОВ "ДАКЕнергетика" 51283,
Дніпропетровська
обл.,
Новомосковський р-

"Хомут тяговий
(виливка) для
вантажних та
пасажирських
вагонів" (24.52.10)

- 18 -

напіввагони моделі
12-9790 (кресленик
№ 9790.00.000СБ із
специфікацією №
9790.00.000),
(30.20.33)

Відповідає вимогам
(нормативний
документ,
який
зареєстрований
в
установленому
порядку)
ГОСТ
22703-91
"Детали
литые
автосцепного
устройства
подвижного состава
железных дорог колеи
1520
мм.
Общие
технические условия"
ТУ У 35.2-00190957042:2008
"Напіввагони моделі
12-9790 та моделі 129790-01.
Технічні
умови" та кресленику
№ 9790.00.000СБ із
специфікацією
№
9790.00.000

візки двовісні
моделі 18-1750 тип
2 вантажних вагонів
залізниць
(виконання
1750.00.000.0 та
1750.00.000.0 -01)
(30.20.40)

ГОСТ
9246-79
"Тележки двухосные
грузовых
вагонов
магистральных дорог
колеи 1520 (1524) мм.
Технические
условия", ТУ У 35.232258888-566:2007
"Візки
двовісні.
Технічні умови"

Модуль перемикача
пункту групування
станції стикування
типу ПСС-В3,3/27,5 (27.12.1)

відповідно до п.п 1.1,
1.2.1, 1.2.2, 1.2.5-1.2.7,
1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8,
2.2.1-2.2.4, 2.2.6 ТУ У
31.2-33165522-
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н, с. Піщанка, вул.
Степова, 2А, 2Б.

UA1.099.01314 10.08.2012
57-12
12.04.2014

UA1.099.01317 13.08.2012
50-12
09.08.2013

UA1.099.01317 13.08.2012
56-12
09.08.2013

UA1.099.01317 13.08.2012
63-12
09.08.2013

UA1.099.01347 16.08.2012
16-12
15.08.2014

026:2011
"Модуль
перемикача
пункту
групування
станції
стикування
типу
ПСС-В-3,3/27,5.
Технічні умови"
ТОВ "ДАКМодуль пристрою відповідно до п.п 1.1,
Енергетика" 51283,
захисту станції
1.2.1, 1.2.2, 1.2.5-1.2.8,
Дніпропетровська стикування (27.12.1) 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8,
обл.,
2.2.1-2.2.4, 2.2.6 ТУ У
Новомосковський р31.2-33165522н, с. Піщанка, вул.
035:2011
"Модуль
Степова, 2А, 2Б.
пристрою
захисту
станції
стикування.
Технічні умови"
ПрАТ
ковзун з'ємний
п.п. 3.3, 3.4, 5.1-5.8
"Дніпропромліт",
жорсткий (виливка) СОУ МПП 77.140.80для візків рухомого 313:2009
52005,
"Виливки
Дніпропетровська
складу залізниць
сталеві.
Загальні
обл.,
(креслення №
технічні умови"
Дніпропетровський
7055.00.018)
район, смт.
(30.20.40)
Ювілейне, вул.
Виробнича, 13
ПрАТ
корпус букси
п.п. 4.1.1, 4.1.2, 5.2.1,
"Дніпропромліт",
(виливка) для
5.2.13, 5.3.2, 5.3.3,
52005,
колісних пар
5.3.5, 6.1 СОУ МПП
Дніпропетровська
рухомого складу
45.040-112:2006
обл.,
залізниць
"Букси для колісних
Дніпропетровський
(креслення №
пар пасажирського і
район, смт.
100.10.014-0 Л)
вантажного рухомого
(30.20.40)
Ювілейне, вул.
складу.
Технічні
Виробнича, 13
умови"
ПрАТ
корпус
п.п. 1.1-1.4, 1.6, 1.7,
"Дніпропромліт",
поглинального
1.9-1.11, 1.14, 1.16,
52005,
апарата для
4.1, 4.2 ГОСТ 22253Дніпропетровська
автозчепного
76
"Аппараты
обл.,
пристрою рухомого поглощающие
Дніпропетровський
складу залізниць
пружиннорайон, смт.
(креслення №
фрикционные
для
Ювілейне, вул.
ПМКПподвижного состава
Виробнича, 13
110.00.00.002)
железных дорог колеи
(30.20.40)
1520 мм. Технические
условия"
BONATRANS
Бандажі з гребенем ГОСТ 398-96, ДСТУ
GROUP a.s., 735 94,
із вуглецевої сталі 3717-98
Чеська Республіка,
для локомотивів
Bohumin, Revolucni діаметрами: 890 мм,
1234
1010 мм, 1060 мм
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UA1.099.01355 17.08.2012
57-12
26.04.2015

UA1.099.01355
58-12

17.08.2012
26.04.2015

UA1.099.01355
59-12

17.08.2012
26.04.2015

UA1.099.01355
80-12

17.08.2012
16.08.2013

Публічне
акціонерне
товариство
"Дніпропетровський
завод з ремонту та
будівництва
пасажирських
вагонів", 49024, м.
Дніпропетровськ,
вул. Універсальна,
10

колісні пари типу
РУ1Ш-957-Г
та
РУ1Ш-957-П
без
буксових вузлів для
пасажирських
та
вантажних вагонів
(креслення
У20.01.00.00.00001.1СБ,
У19.01.00.00.00001.1СБ,
У18.01.00.00.00001.0СБ), (30.20.40)
Публічне
пружини
акціонерне
циліндричні
товариство
гвинтові
візків
"Дніпропетровський (креслення
№№
завод з ремонту та У05.01.01.36.103,
будівництва
У05.01.01.16.101,
пасажирських
У05.01.02.40.101,
вагонів", 49024, м. У05.01.02.30.102,
Дніпропетровськ,
У05.01.02.20.103,
вул. Універсальна, У05.01.02.42.101,
10
У05.01.01.38.103),
(30.20.40)
Публічне
Осі чистові вагонні
акціонерне
типу
РУ1Ш
товариство
(креслення
"Дніпропетровський У06.01.00.16.001,
завод з ремонту та У06.01.00.16.002),
будівництва
(30.20.40)
пасажирських
вагонів", 49024, м.
Дніпропетровськ,
вул. Універсальна,
10
ТОО
Фітингові
"КазТрансКокжиек" платформи
, 050000, Республіка чотирьохвісні
Казахстан, м.
універсальні колії
Алмати, вул.
1520 мм
Фурманова, 127,
офіс 721, БИН
компанії
060440002368
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ДСТУ
ГОСТ
4835:2008; ТУ У 35.201124454-055:2007 "
Колісні пари для
вагонів магістральних
залізниць колії 1520
(1524)
мм.
Формування
та
монтаж
буксових
вузлів.
Технічні
умови "
ДСТУ
1452:2007

ГОСТ

ДСТУ
31334:2009

ГОСТ

ДСТУ
ГОСТ
26686:2006 "Вагониплатформи
магістральных
залізниць колії 1520
мм. Загальні технічні
умови", Інструкція по
ремонту гальмівного
обладнання
вагонів
ЦВ-ЦЛ-0013, Нормы
для
расчета
и
проектирования
вагонов
железных
дорог колеи 1520 мм

Вісник сертифікації залізничного транспорту

UA1.099.01384
17-12

23.08.2012
22.08.2013

UA1.099.01420
67-12

30.08.2012
05.03.2017

UA1.099.01420
68-12

30.08.2012
05.03.2017

UA1.099.01451 03.09.2012
02-12
02.09.2014

UA1.099.01476 06.09.2012
73-12
27.08.2017

(несамоходных)
ДП "Укрспецвагон" напіввагон
ТУ У 30.2-01056362(Україна, 64660,
чотиривісний
002:2012 "Напіввагон
Харківська обл., м.
універсальний
чотиривісний
Лозова, смт.
модель 12-9911
універсальний модель
Панютине, вул.
12-9911.
Технічні
Леніна, 5.
умови"
ТОВ "Формаліт"
Хомут тяговий
ГОСТ
22703-91
(50005,
"Детали
литые
Дніпропетровська
автосцепного
обл., м. Кривий Ріг,
устройства
вул. Домобудівна,
подвижного состава
21.
железных дорог колеи
1520
мм.
Общие
технические
условия": п. 1.1, 1.2,
1.8, 1.12, 1.13, 1.14,
1.15, 1.18, 1.19, 1.20,
2.3.
ТОВ "Формаліт"
Автозчеп СА-3
ГОСТ
22703-91
литые
(50005,
"Детали
Дніпропетровська
автосцепного
обл., м. Кривий Ріг,
устройства
вул. Домобудівна,
подвижного состава
21
железных дорог колеи
мм.
Общие
1520
технические
условия": п. 1.1, 1.2,
1.3, 1.8, 1.12, 1.13,
1.14, 1.15, 1.18, 1.19,
1.20,
2.3;
ГОСТ
21447-75
"Контур
зацепления
автосцепки.
Размеры":
ТОВ
ВКФ Рукав з'єднувальний ГОСТ
2593-82
"Будтранспостач",
Р17Б (22.19.30)
"Рукава
49051,
м.
соединительные для
Дніпропетровськ,
тормозов подвижного
вул. Курсантська, 9
состава
железных
дорог. Технические
условия."
ТОВ
"АТІЛОС", Головки
відповідно до п.п 4.4,
14001, м. Чернігів, світлодіодні
для 5.1.2 - 5.1.5, 5.1.8
вул. Текстильників, дорожніх переїзних ДСТУ
4092-2002,
2,
код ЄДРПОУ світлофорів
ДСТУ
4178-2003
14228451
(27.90.33-30.00)
(рівень безпеки 3) та
п.п. 1-12, 14, 17-23,
25, 29, 31-33 табл. 4.1
- 21 -
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UA1.099.01484
55-12

07.09.2012
12.01.2015

UA1.099.01534
24-12

14.09.2012
13.09.2013

UA1.099.01534
67-12

14.09.2012
25.12.2012

UA1.099.01534

14.09.2012

ТУ У 31.6-14228451011:2007
"Головки
світлодіодні
для
дорожніх переїзних
світлофорів. Технічні
умови"
ТОВ "ТОРГОВИЙ Колодки
чавунні відповідно до ТУ У
ДІМ
"БУДКОМ", гальмові
вагонні 35.2-23581034-00109100,
Київська тип С (30.20.40- 2004
"Колодки
обл.,
м. Біла 30.00)
чавунні
гальмові
Церква,
вул.
вагонні
тип
С.
Гетьманська, 3, кв.
Технічні умови"
2.,
ЄДРПОУ
23581034.
Адреса
виробництва: 09500,
Київська обл., м.
Тараща, вул. Видна,
66В
ТОВ "Криворізький брусся дерев'яні для п.4, п.5.1-5.6, п.5.8
шпалопросочувальн стрілкових
ДСТУ
ГОСТ
ий комплекс" 50045, переводів
8816:2009
"Брусся
Дніпропетровська
залізниць широкої дерев'яні
для
обл., м. Кривій Ріг, колії І та ІІ типів стрілкових переводів
вул. Окружна, 26а (16.10.32-00.00)
залізниць
широкої
ЄДРПОУ 38033032
колії.
Технічні
умови",
ГОСТ
20022.5-93 "Защита
древесины.
Автоклавная
пропитка
маслянистыми
защитными
средствами".
ПП
"Завод Шпали
морозостійкості,
залізобетонних
залізобетонні
тріщиностійкості,
шпал Кременчука" попередньо
міцності
бетону,
27500,
м. напружені
для геометричних
Світловодськ,
залізниць колії 1520 розмірів,
якості
Кіровоградської
мм типу Ш1 марки поверхні,
що
обл., вул. Леніна, Ш1-1 (23.61.12)
встановлені ДСТУ Б
94, код ЄДРПОУ
В.2.6-57:2008
35713592
"Конструкціїї
будинків і споруд.
Шпали залізобетонні
попередньо
напружені
для
залізниць колії 1520
мм. Технічні умови",
ДСТУ Б
ТОВ "Криворізький шпали дерев'яні для п.4, п.5.1-5.6, п.5.9
- 22 -
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69-12

13.09.2013

шпалопросочувальн залізниць широкої
ий комплекс" 50045, колії І та ІІ типів
Дніпропетровська
(16.10.32-00.00)
обл., м. Кривій Ріг,
вул. Окружна, 26а
ЄДРПОУ 38033032

UA1.099.01590
78-12

21.09.2012
18.11.2015

Публічному
акціонерному
товариству
"Дніпровагонмаш",
51925,
м.
Дніпродзержинськ,
вул.
Українська,
буд. 4

UA1.099.01630
28-12

27.09.2012
26.09.2013

CSR
Цзыяньска
локомотивобудівна
компанія
(CSR
ZIYANG CO., LTD),
641301, Китайська
Народна Республіка,
м.Цзиянь, провінція
Сичуань,
район
Янджианг,
шосе
Ченгфенг, 6.
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ДСТУ ГОСТ 78:2009
"Шпали дерев'яні для
залізниць
широкої
колії.
Технічні
умови",
ГОСТ
20022.5-93 "Защита
древесины.
Автоклавная
пропитка
маслянистыми
защитными
средствами".
Апарат
ТУ У 35.2-05669819поглинальний
031:2009
ТУ
3183.002.02068031ПМКП-110
2004
"Апарат
поглинальний
ПМКП-110. Технічні
умови" та кр. ПМКП11000.00.000СБ-01
"Аппарат
поглощающий
ПМКП-110.
Сборочный чертеж"
Маневрові
ГОСТ 12.2. 056-81
тепловози
з "Електровози
і
електричною
тепловози колії 1520
передачею змінно- мм. Вимоги безпеки",
постійного струму Інструкція
з
марки CKD6E
експлуатації
гальм
рухомого
складу
Закрытого
акціонерного
товариства
"Національна
компанія "Казакстан
темір
жоли"
(по
показникам
та
параметрам
зазначеним
у
додатках №

Вісник сертифікації залізничного транспорту

За період серпня-вересня 2012 р. ДП «Харківський орган з сертифікації
залізничного транспорту» було видано наступні сертифікати:
Реєстрацій
ний №

UA1.110.01
36692-12

Дата
реєстрації
та термін
дії

20.08.2012
19.08.2014

UA1.110.01
36695-12

20.08.2012
19.08.2014

UA1.110.01
51680-12

12.09.2012
09.09.2015

UA1.110.01
51692-12

12.09.2012
09.09.2015

UA1.110.01
51696-12

12.09.2012
09.09.2015

Виданий
"КРАСИЛІВСЬКИЙ
ЛИВАРНИЙ
ЗАВОД", 09630,
Київська обл.,
Рокитнянський р-н,
с. Бирюки, вул.
Садова, 75, код
ЄДРПОУ 36500140

Продукція

Відповідає вимогам
(нормативний
документ)

колодки чавунні
гальмівні вагонні
тип "С"

ТУ У 35.2-14310394016:2009 "Колодки
чавунні гальмівні
вагонні
тип "С". Технічні
умови", КД КВТ-00.000
СБ

"КРАСИЛІВСЬКИЙ
ЛИВАРНИЙ
ГОСТ 28186-89
колодки чавунні
ЗАВОД", 09630,
"Колодки тормозные
гальмівні для
Київська обл.,
для моторвагонного
моторвагонного
Рокитнянський р-н,
подвижного состава.
рухомого складу тип
с. Бирюки, вул.
Технические условия",
"Ф"
Садова, 75, код
КД КВТ1-00.000 СБ
ЄДРПОУ 36500140
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
анкери закладні до
ТУ У 27.3-23721759ВІДПОВІДАЛЬНІС
пружного
002:2007 "Анкери
ТЮ "АТ
проміжного
закладні до пружного
МЕХАНІКА", 03680,
скріплення КПП-1
проміжного скріплення
м. Київ, вул.
для верхньої будови
КПП-1. Технічні умови"
Виборзька, 92,код
залізничної колії
ЄДРПОУ 23721759
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
накладки стикові
ТУ У 31.6-01116472ВІДПОВІДАЛЬНІС
ізолюючі
084-2002 «Накладки
ТЮ "АТ
полімеркомпозиційн стикові ізолюючі поліМЕХАНІКА", 03680, і для рейок Р65 для
меркомпозиційні для
м. Київ, вул.
верхньої будови
рейок Р65. Технічні
Виборзька, 92,код
залізничної колії
умови»
ЄДРПОУ 23721759
ТОВАРИСТВО З
вкладиші
ТУ У 25.2-23721759ОБМЕЖЕНОЮ
підпружинні
003:2007 "Вкладиші
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ізолюючі та
підпружинні ізолюючі
ТЮ "АТ
прокладки
до пру-жного
МЕХАНІКА", 03680,
підрейкові до
проміжного скріплення
м. Київ, вул.
пружного
КПП-1 для рейок Р65,
Виборзька, 92,код
проміжного
Р50, UIC60. Техні-чні
ЄДРПОУ 23721759
скріплення КПП-1
умови", ТУ У 25.2- 24 -

Вісник сертифікації залізничного транспорту
для рейок Р65, Р50,
UIC60 для верхньої
будови залізничної
колії

UA1.110.01
51698-12

12.09.2012
09.09.2015

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "АТ
МЕХАНІКА", 03680,
м. Київ, вул.
Виборзька, 92,код
ЄДРПОУ 23721759

клеми пружні КП-1
до пружного
проміжного
скріплення КПП-1
для верхньої будови
залізничної колії

23721759-004:2007
"Прокладки підрейкові
до пружного
проміжного скріплення
КПП-1 для рейок Р65,
Р50, UIC60. Технічні
умови"
ТУ У 27.3-23721759001:2007 «Клеми
пружні КП-1 до
пружного
проміжного скріплення
КПП-1. Технічні
умови»

За період серпня- вересня 2012 р. Органом сертифікації "Дортранстелеком"
видано наступні сертифікати:
Реєстрацій
ний №

Дата
реєстрації
та термін
дії

Виданий

Продукція

UA1.093.01
28679-12

06.08.2012
05.08.2013

ООО "Бомбардье
Транспортейшн
(Сигнал)", код
ОКПО 42919390

UA1.093.01
31307-12

10.08.201209.08.2014

ТОВ "КС Енергія",
ЄДРПОУ 31551506

Відповідає вимогам
(нормативний
документ)

ДСТУ 4151-2003 пп.5.1дослідні зразки
5.4, 5.7, 5.8 ступінь
системи
жорсткості 3, пп. 5.5, 5.6
централізації стрілок
ступінь жорсткості 4;
та сигналів EbilockДСТУ 4178-2003 (рівень
950 для дільниці
вимог 4, етапи
Красноград-Лозова
життєвого циклу В.1Південної залізниці
В.4)
арматура контактної
мережі для
електрифікованих
залізниць: затискач
струновий (046-1),
затискач струновий
ТУ У 27.1-31551506для контактного
002:2012 "Арматура
проводу (046-2),
контактної мережі для
затискач живильний
електрифікованих
контактного проводу
залізниць. Технічні
(053-1), затискач
умови"
з’єднувальний для
проводів перерізом
70-95мм2 та 5070мм2 (054-1),
затискач
з’єднувальний для
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Вісник сертифікації залізничного транспорту
проводів перерізом
95-120мм2 (055-1),
затискач перехідний
ПАМ (069-1)

23.08.2012
22.08.2013

ТОВ НКП
"Укртранссигнал",
ЄДРПОУ 30753379

UA1.093.01
38607-12

23.08.2012
22.08.2013

ПрАТ
"Сєвєродонецьке
науково-виробниче
об'єднання
"Імпульс", ЄДРПОУ
31393258

UA1.093.01
48162-12

07.09.2012
06.09.2014

ПП НВП "Завод
техніки зв’язку і
автоматики",
ЄДРПОУ 34167410

UA1.093.01
59223-12

21.09.2012
17.09.2014

ПрАТ
"Сєвєродонецьке
науково-виробниче
об'єднання
"Імпульс", ЄДРПОУ
31393258

UA1.093.01
59226-12

21.09.2012
17.09.2014

ТОВ "НВП КСМІСАТ", ЄДРПОУ
34859203

UA1.093.01
38601-12

ДСТУ 4151-2003 п.5.1
(несиметрична завада в
кола живлення - ступінь
жорсткості 3;
дослідні зразки реле
несиметрична завада в
імпульсного
кола вводу-виводу випрямного
ступінь жорсткості 2),
безконтактного ИВБ
п.5.3 (ступінь
жорсткості 3); ДСТУ
4178-2003 (рівень вимог 4, етапи життєвого
циклу В.1-В.4)
ДСТУ 4151-2003 п.5.1
(ступінь жорсткості 4),
пп. 5.2-5.8 (ступінь
дослідний зразок
жорсткості 3); ДСТУ
мікропроцесорної
4178-2003 (рівень вимог
централізації стрілок
4, етапи життєвого
і сигналів ст.
циклу В.1-В.4);
"Переїзна.ДОН"
ИТКЯ.90.0372 ТЗ
(МПЦ-У
"Мікропроцесорна
"Переїзна.ДОН") для
централізація стрілок і
станції Переїзна
сигналів ст.
Донецької залізниці
"Переїзна.ДОН" (МПЦУ "Переїзна.ДОН").
Технічне завдання"
ТУ У 31.2-34167410Реле електромагнітні
016:2009 "Реле
нейтральні типів
електромагнітні
АНВШ, НМВШ,
нейтральні. Технічні
ОМШ, АОШ
умови"
пп. 1.1.4, 1.3.1.1.11.3.1.1.4, 1.3.1.1.6Шафа увідно1.3.1.1.8, 2.2-2.4 ТУ У
розподільна
31.2-31393258-021:2010
перетворювальна
"Шафа увiдноелектричної
розподiльна
централізації
перетворювальна
проміжних станцій
електричної
ШВРП-ЭЦП
централiзацiї проміжних
станцій ШВРП-ЭЦ.
Технічні умови"
система процесорної
ГОСТ 12.2.007.0-75;
складової релейноГОСТ 14254-96
процесорної
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UA2.147.07
108-12

20.08.2012
19.08.2017

ВАТ
"Стахановський
вагонобудівний
завод", ЄДРПОУ
00210890

централізації з
мікропроцесорним
маршрутним
набором станції
Лозова
проектування та
виробництва вагонів
вантажних: хопери,
самоскиди
(думпкари),
цистерни,
платформи, вагони
для безтарних
перевезень,
напіввагони;
транспортерів
залізничних; вузлів
та деталей для
рухомого складу:
резервуари повітряні
для автогальм, візки
і пари колісні колій
1435 та 1520мм,
триангелі гальмівної
важільної передачі,
вісі вагонні чистові,
чеки гальмівних
колодок;
проектування,
виробництва та
монтажу
металоконструкцій
будівельних зварних
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ДСТУ ISO 9001:2009

Вісник сертифікації залізничного транспорту

Напротязі серпня-вересня 2012р. Державним підприємством „Орган з
сертифікації АСУ УПП ЗТ” сертифікати не видавались.
За період серпня-вересня 2012р. 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

Продукція

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
16.08.2012. „СТАЛЬ”, код
15.08.2014 . ЄДРПОУ 13386478,
91005, м. Луганськ,
вул. Фрунзе, буд. 107
Д

Хомут тяговий
автозчепного пристрою
(для залізничного
рухомого складу),
ДКПП 27.52.10.100

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
UА1.098.013 16.08.2012 „СТАЛЬ”,код
4246-12
15.08.2014 р. ЄДРПОУ 13386478,
91005, м. Луганськ,
вул. Фрунзе, буд. 107
Д

Упор передній
автозчепного пристрою
(для залізничного
рухомого складу),
ДКПП 27.52.10.100

16.08.2012.
15.08.2014

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
„СТАЛЬ”, код
ЄДРПОУ 13386478,
91005, м. Луганськ,
вул. Фрунзе, буд. 107
Д

Упор задній
автозчепного пристрою
(для залізничного
рухомого складу),
ДКПП 27.52.10.100

20.08.2012.
19.08.2014

Публічне акціонерне
товариство
„Ніжинський
дослідно-механічний
завод” (ПАТ
„НОМЗ”), код
ЄДРПОУ 01033390,
16600, м. Ніжин

UА1.098.013
4245-12

UА1.098.013
4247-12

UА1.098.013
5643-12
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Відповідає
вимогам
(нормативний
документ)
ГОСТ 22703-91
„Детали литые
автосцепного
устройства
подвижного состава
железных дорог
колеи 1520 мм.
Общие технические
условия”
ГОСТ 22703-91
„Детали литые
автосцепного
устройства
подвижного состава
железных дорог
колеи 1520 мм.
Общие технические
условия”
ГОСТ 22703-91
„Детали литые
автосцепного
устройства
подвижного состава
железных дорог
колеи 1520 мм.
Общие технические
условия”

ТУ У 27.5-01033390Колодка чавунна
003:2007 „Колодки
гальмова вагонна типу
чавунні гальмові
С, ДКПП 27.51.13
вагонні типу С.
Технічні умови”

Вісник сертифікації залізничного транспорту

UА1.098.013
8253-12

23.08.2012
22.08.2014

Чернігівської обл.,
вул. Носівський шлях,
56
ТОВ „Укртранспневматика”,код
ЄДРПОУ 33486527,
42200, м. Лебедин
Сумської обл., вул.
Сумська, 92,
довіреність ОАО
„Транспневматика” від
29.08.2011 р. №
85/08621
ТОВ „Укртранспневматика”, код
ЄДРПОУ 33486527,
42200, м. Лебедин
Сумської обл., вул.
Сумська, 92,
довіреність ОАО
„Транспневматика” від
29.08.2011 р. №
85/08621

UА1.098.013
8257-12

23.08.2012
22.08.2014

UА1.098.014
1422-12

ПАТ „Крюківський
вагонобудівний завод”,
код ЄДРПОУ
29.08.2012
05763814, 39621, м.
01.12.2016
Кременчук
Полтавської обл., вул.
І. Приходька, 139

UА1.098.014
2020-12

ПАТ „Крюківський
вагонобудівний завод”,
30.08.2012 код ЄДРПОУ 05763814,
01.12.2016
39621, м. Кременчук
Полтавської обл., вул. І.
Приходька, 139

UА1.098.014
2021-12

ПАТ „Крюківський
вагонобудівний завод”,
30.08.2012 код ЄДРПОУ 05763814,
01.12.2016. 39621, м. Кременчук
Полтавської обл., вул. І.
Приходька, 139

UА1.098.014

30.08.2012

ПАТ „Крюківський
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Авторежим 265А-4
(для гальмівної
системи вантажних
вагонів) ДКПП
35.20.40.300

Рукав з’єднувальний з
електроконтактом
369А (для гальмівної
системи пасажирських
вагонів) ДКПП
35.20.40.300

ТУ У 35.2-33486527001:2009
„Авторежими
вантажні для
рухомого складу
залізниць. Технічні
умови”

ТУ 24.05.254-83
„Рукав
соединительный с
электроконтактом
369А. Технические
условия”

ТУ У 35.2-05763814Візки моделей 68-7041
085:2010 „Візки
та 68-7041 виконання
моделей 68-7041 та
01, 02, 03, 04, 05
68-7041 виконання
вагонів пасажирських
01, 02, 03, 04, 05
магістральних, ДКПП
вагонів
35.20.40
пасажирських.
Технічні умови”
Пружини циліндричні
ДСТУ ГОСТ
гвинтові внутрішні
1452:2007 „Пружини
візка моделі 18-7020
циліндричні гвинтові
для вантажних вагонів,
візків та ударно(кресленики
тягових приладів
7020.30.002-0,
рухомого складу
7020.30.003-0), ДКПП
залізниць. Технічні
35.20.40 (30.20.40умови”
30.00)
Пружини циліндричні
ДСТУ ГОСТ
гвинтові зовнішні візка 1452:2007 „Пружини
моделі 18-7020 для
циліндричні гвинтові
вантажних вагонів,
візків та ударно(кресленик
тягових приладів
7020.30.001-0), ДКПП
рухомого складу
залізниць. Технічні
35.20.40 (30.20.40умови”
30.00)
Візки двовісні моделі ТУ У 35.2-05763814-

Вісник сертифікації залізничного транспорту
2055-12

UА1.098.014
2057-12

UА1.098.014
5143-12

01.12.2016

30.08.2012
01.12.2016

04.09.2012
02.05.2017

вагонобудівний завод”,
код ЄДРПОУ 05763814,
39621, м. Кременчук
Полтавської обл., вул. І.
Приходька, 139

18-7020 тип 2 вагонів
вантажних
(кресленики
7020.00.000,
7020.00.000-01,
7020.00.000-02,
7020.00.000-03,
7020.00.000-04,
7020.00.000-05),
ДКПП 35.20.40
(30.20.40-30.00)

Колісна пара РУ1Ш957-Г для рухомого
ПАТ „Крюківський
складу
залізниць
вагонобудівний завод”,
код ЄДРПОУ 05763814, (кресленики
39621, м. Кременчук 7020.10.000-1,
Полтавської обл., вул. І. 7020.10.000-2,
7020.10.000-3), ДКПП
Приходька, 139
35.20.40 (30.20.4030.00)
ТОВ „СУВІК „ГРАНІТ”,
код ЄДРПОУ 31260422
юридична адреса: 93600,
смт. Станиця Луганська Клин тягового хомута
Станично-Луганського автозчепного
району Луганської обл., пристрою ДКПП
вул. Барбашова, 38,
35.20.40(30.20.40)
адреса виробництва:
91000, м. Луганськ, вул.
Поштова, 3В

064:2005 „Візки
двовісні моделі 187020. Технічні
умови”

ДСТУ ГОСТ
4835:2008 „Колісні
пари вагонів
магістральних
залізниць колії 1520
мм. Технічні умови”

ТУ У 35.2-31260422001-2003 „Деталі
штамповані
автозчепного
пристрою рухомого
складу залізниць
колії 1520 (1524) мм.
Технічні умови

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИДАНИХ АТЕСТАТІВ
Напротязі серпня-вересня 2012р. ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
“ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО
ТРАНСПОРТУ” видано наступні атестати виробництва:
Реєстраційний №

UA3.099.033
0-12

Дата
реєстрації
та термін
дії
06.09.2012
12.01.2015

Відповідає
вимогам
(нормативний
документ)
ТОВ
"ТОРГОВИЙ стан
виробництва відповідно до ТУ У
ДІМ
"БУДКОМ", колодок
чавунних 35.2-23581034-00109100, Київська обл., гальмових вагонних 2004
"Колодки
м. Біла Церква, вул. тип С (30.20.40-30.00) чавунні
гальмові
Гетьманська, 3, кв. 2.
вагонні
тип
С.
Виданий

Продукція
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Вісник сертифікації залізничного транспорту
Адреса виробництва:
09500, Київська обл.,
м.
Тараща,
вул.
Видна, 66В.

Технічні умови"

Напротязі серпня-вересня 2012р. ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
“ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО
ТРАНСПОРТУ” було видано наступні сертифікати в системі ДП “ДОСЗТ”
Реєстраційн
ий №

RCU 001912

RCU 002012

RCU 002112

RCU 002212

Дата
реєстрації
та термін
дії

Виданий

Продукція

02.08.2012
01.08.2014

ТОВ "Нікопольський
ливарно-механічний
завод" (53207,
Дніпропетровська
обл. м. Нікополь, вул.
К. Лібкнехта, 169).

08.08.2012
26.04.2015

Публічне акціонерне
товариство
"Дніпропетровський
завод з ремонту та
будівництва
пасажирських
вагонів", 49024, м.
Дніпропетровськ,
вул. Універсальна, 10

09.08.2012
26.04.2015

Публічне акціонерне
товариство
"Дніпропетровський
завод з ремонту та
будівництва
пасажирських
вагонів", 49024, м.
Дніпропетровськ,
вул. Універсальна, 10

13.08.2012
09.08.2013

ПрАТ
"Дніпропромліт",
52005,
Дніпропетровська
обл.,

Відповідає вимогам
(нормативний
документ)

ГОСТ 22703-91
"Детали литые
"Хомут тяговий
автосцепного
устройства
(виливка) для
вантажних та
подвижного состава
пасажирських
железных дорог
вагонів" (24.52.10)
колеи 1520 мм.
Общие технические
условия";
ТУ У 35.2-00190957042:2008
напіввагони моделі
"Напіввагони моделі
12-9790 (кресленик
12-9790 та моделі 12№ 9790.00.000СБ із
9790-01. Технічні
специфікацією №
умови" та кресленику
9790.00.000),
№ 9790.00.000СБ із
(30.20.33)
специфікацією №
9790.00.000
ГОСТ 9246-79
візки двовісні моделі "Тележки двухосные
18-1750 тип 2
грузовых вагонов
вантажних вагонів магистральных дорог
залізниць
колеи 1520 (1524) мм.
(виконання
Технические
1750.00.000.0 та
условия", ТУ У 35.21750.00.000.0 -01)
32258888-566:2007
(30.20.40)
"Візки двовісні.
Технічні умови"
ковзун з'ємний
п.п. 3.3, 3.4, 5.1-5.8
жорсткий (виливка) СОУ МПП 77.140.80для візків рухомого
313:2009 "Виливки
складу залізниць
сталеві. Загальні
(креслення №
технічні умови"
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Вісник сертифікації залізничного транспорту
Дніпропетровський
район, смт. Ювілейне,
вул. Виробнича, 13

RCU 002312

RCU 002412

RCU 002512

RCU 002612

RCU 002712

13.08.2012
09.08.2013

ПрАТ
"Дніпропромліт",
52005,
Дніпропетровська
обл.,
Дніпропетровський
район, смт. Ювілейне,
вул. Виробнича, 13

13.08.2012
09.08.2013

ПрАТ
"Дніпропромліт",
52005,
Дніпропетровська
обл.,
Дніпропетровський
район, смт. Ювілейне,
вул. Виробнича, 13

23.08.2012
22.08.2013

ДП "Укрспецвагон"
(Україна, 64660,
Харківська обл., м.
Лозова, смт.
Панютине, вул.
Леніна, 5.

06.09.2012
27.08.2017

ТОВ "АТІЛОС",
14001, м. Чернігів,
вул. Текстильників, 2,
код ЄДРПОУ
14228451

07.09.2012
12.01.2015

ТОВ "ТОРГОВИЙ
ДІМ "БУДКОМ",
09100, Київська обл.,
м. Біла Церква, вул.
Гетьманська, 3, кв. 2.,
ЄДРПОУ 23581034.

7055.00.018)
(30.20.40)
п.п. 4.1.1, 4.1.2, 5.2.1,
5.2.13, 5.3.2, 5.3.3,
корпус букси
(виливка) для
5.3.5, 6.1 СОУ МПП
45.040-112:2006
колісних пар
рухомого складу
"Букси для колісних
залізниць (креслення пар пасажирського і
№ 100.10.014-0 Л)
вантажного рухомого
(30.20.40)
складу. Технічні
умови"
п.п. 1.1-1.4, 1.6, 1.7,
корпус
1.9-1.11, 1.14, 1.16,
4.1, 4.2 ГОСТ 22253поглинального
апарата для
76 "Аппараты
автозчепного
поглощающие
пристрою рухомого
пружинноскладу залізниць
фрикционные для
(креслення №
подвижного состава
ПМКПжелезных дорог
110.00.00.002)
колеи 1520 мм.
Технические
(30.20.40)
условия"
ТУ У 30.2-01056362напіввагон
002:2012 "Напіввагон
чотиривісний
чотиривісний
універсальний
універсальний модель
модель 12-9911
12-9911. Технічні
умови"
відповідно до п.п 4.4,
5.1.2 - 5.1.5, 5.1.8
ДСТУ 4092-2002,
ДСТУ 4178-2003
Головки
(рівень безпеки 3) та
світлодіодні для
п.п. 1-12, 14, 17-23,
дорожніх переїзних 25, 29, 31-33 табл. 4.1
світлофорів
ТУ У 31.6-14228451(27.90.33-30.00)
011:2007 "Головки
світлодіодні для
дорожніх переїзних
світлофорів. Технічні
умови"
відповідно до ТУ У
35.2-23581034-001Колодки чавунні
2004 "Колодки
гальмові вагонні тип
чавунні гальмові
С (30.20.40-30.00)
вагонні тип С.
Технічні умови"

- 32 -

Вісник сертифікації залізничного транспорту
Адреса виробництва:
09500, Київська обл.,
м. Тараща, вул.
Видна, 66В

За період серпня-вересня 2012р. ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
“ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО
ТРАНСПОРТУ” було скасовано чи призупинено такі сертифікати та атестати:
Реєстрацій
-ний №

UA1.099.00
55291-10

UA1.099.00
55288-10

UA1.099.01
21182-10

UA1.099.01
98745-11

Дата
реєстрації
та термін
дії

Виданий

Продукція

Відповідає вимогам
(нормативний
документ)

15.06.2010
26.04.2015

Публічне акціонерне
товариство
"Дніпропетровський
завод з ремонту та
будівництва
пасажирських
вагонів", 49024, м.
Дніпропетровськ, вул.
Універсальна, 10

Осі чистові вагонні
типу РУ1Ш
(креслення
У06.01.00.16.001,
У06.01.00.16.002)

ДСТУ ГОСТ
31334:2009

колісні пари типу
РУ1Ш-957-Г та
РУ1Ш-957-П без
буксових вузлів для
пасажирських та
вантажних вагонів

ДСТУ ГОСТ
4835:2008; ТУ У 35.201124454-055:2007 "
Колісні пари для
вагонів магістральних
залізниць колії 1520
(1524) мм.
Формування та
монтаж буксових
вузлів. Технічні
умови "

15.06.2010
26.04.2015

Публічне акціонерне
товариство
"Дніпропетровський
завод з ремонту та
будівництва
пасажирських
вагонів", 49024, м.
Дніпропетровськ, вул.
Універсальна, 10

21.09.2010
26.04.2015

Публічному
акціонерному
товариству
"Дніпропетровський
завод з ремонту та
будівництва
пасажирських
вагонів", 49024, м.
Дніпропетровськ, вул.
Універсальна, 10

26.12.2011
25.12.2012

ТОВ "ТД Україна
Промресурс" 27500,
м. Світловодськ,
Кіровоградської обл.,
вул. Леніна, 94

Пружини
циліндричні
гвинтові візків
(креслення №
№У05.01.01.36.103,
У05.01.01.16.101,
У05.01.02.40.101,
У05.01.02.30.102,
У05.01.02.20.103,
У05.01.02.42.101,
У05.01.01.38.103)
Бруси залізобетонні
попередньо
напружені для
стрілочних
переводів типу Р65
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ДСТУ ГОСТ
1452:2007

ТУ У 26.6-30268559181:2006 "Бруси
залізобетонні
попередньо
напружені для

Вісник сертифікації залізничного транспорту
колії 1520 мм марок
1/9 і 1/11

UA1.099.01
98746-11

UA1.099.00
73693-12

UA1.099.01
35558-12

UA1.099.01
55253-11

стрілочних переводів
типу Р65 колії 1520
мм марок 1/9 і 1/11.
Технічні умови",
ДСТУ Б В.2.6-2:2009
п.п. 4.3.1.3; 4.4.1;
4.5.2; 4.6.1; 4.7.2
морозостійкості,
тріщиностійкості,
міцності бетону,
геометричних
розмірів, якості
Шпали залізобетонні
поверхні, що
попередньо
встановлені ДСТУ Б
напружені для
В.2.6-57:2008
залізниць колії 1520
"Конструкціїї
мм типу Ш1 марки
будинків і споруд.
Ш1-1
Шпали залізобетонні
попередньо
напружені для
залізниць колії 1520
мм. Технічні умови",
ДСТУ Б

26.12.2011
25.12.2012

ТОВ "ТД Україна
Промресурс" 27500,
м. Світловодськ,
Кіровоградської обл.,
вул. Леніна, 94

15.05.2012
12.04.2014

ТОВ "ДАКЕнергетика", 51283,
Дніпропетровська
обл.,
Новомосковський р-н,
с. Піщанка, вул.
Степова, 2А, 2Б.

Модуль перемикача
пункту групування
типу ПСС-В-3,3/27,5
(ДКПП 27.12.1)

відповідно до
пп.4.14.1,8.3.1, 8.3.2,
11.2.1 ГОСТ 1516.396; п3.3.7 ГОСТ
12.2.007-75

17.08.2012
26.04.2015

Публічне акціонерне
товариство
"Дніпропетровський
завод з ремонту та
будівництва
пасажирських
вагонів", 49024, м.
Дніпропетровськ,
вул. Універсальна, 10

пружини
циліндричні
гвинтові візків
(креслення №№
У05.01.01.36.103,
У05.01.01.16.101,
У05.01.02.40.101,
У05.01.02.30.102,
У05.01.02.20.103,
У05.01.02.42.101,
У05.01.01.38.103),
(30.20.40)

ДСТУ ГОСТ
1452:2007

25.10.2011
24.10.2012

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"БІЗНЕСІНВЕСТГРУ
П-КР", 50045,
Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг,
вул. Окружна, 26а

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 78-2004, IDT)"
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UA1.099.01
55252-11

UA1.099.01
55250-11

UA1.099.01
55251-11

UA1.099.00
26988-12

UA3.099.00
80-11

25.10.2011
24.10.2012

25.10.2011
24.10.2013

25.10.2011
24.10.2013

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"БІЗНЕСІНВЕСТГРУ
П-КР", 50045,
Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг,
вул. Окружна, 26а
Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"ІНТЕР", 52010,
Дніпропетровська
обл.,
Новомосковський р-н,
смт. Губиниха, вул.
Леніна, 234
Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"ІНТЕР", 52010,
Дніпропетровська
обл.,
Новомосковський р-н,
смт. Губиниха, вул.
Леніна, 234

27.02.2012
26.02.2013

ТОВ "ТД Україна
Промресурс" 27500,
м. Світловодськ,
Кіровоградської обл.,
вул. Леніна, 94

01.03.2011
28.02.2014

вагонному депо
Шепетівка ПівденноЗахідної залізниці,
30401, м. Шепетівка,
Хмельницька обл.,
вул. Привокзальна,1

Бруси дерев'яні для
стрілочних
переводів залізниць
широкої колії, не
просочені, І-го та ІІго типу

ДСТУ ГОСТ
8816:2009 "Брусся
дерев'яні для
стрілкових переводів
залізниць широкої
колії. Технічні умови
(ГОСТ 8816-2003,
IDT)"

Бруси дерев'яні для
стрілочних
переводів залізниць
широкої колії, не
просочені, І-го та ІІго типу

ДСТУ ГОСТ
8816:2009 "Брусся
дерев'яні для
стрілкових переводів
залізниць широкої
колії. Технічні умови
(ГОСТ 8816-2003,
IDT)"

Бруси мостові
дерев'яні, не
просочені

ГОСТ 28450-90
"Брусья мостовые
деревянные.
Технические
условия"

ТУ У 26.6-30268559225:2009 "Шпали
залізобетонні
попередньо
напружені типу Ш1-3
шпали залізобетонні для залізничної колії
1520 мм із
попередньо
застосуванням
напружені для
пластмасових
залізниць колії 1520
пустотоутворювачів з
мм типу Ш1-3
П-подібною шайбою.
Технічні умови",
ДСТУ Б В.2.6-2:2009
п.п. 4.3.1.3; 4.4.1;
4.5.2; 4.6.1; 4.
з капітального
ремонту вантажних п. 2.2.4., 2.4.1. ГОСТ
вагонів , а саме:
5973-91, ЦВ-0015,
напіввагонів
ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014, ЦВмоделей 12-753, 120019, ЦВ-ЦЛ-0013,
532, 12-726, 12-1592, ЦВ-ЦЛ-0062, ЦВ-ЦЛплатформ моделей
0058, ЦВ-0033, ЦВ13-401, цистерн
0038, ЦВ-0016
моделі 15-1547,
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вагонів-самоскидів
моделей 31-638,
критих вагонів
моделей 11-066

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОВЕДЕНИХ ТЕХНІЧНИХ НАГЛЯДІВ
Напротязі серпня-вересня 2012р. ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
“ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО
ТРАНСПОРТУ” проведено наступні технічні нагляди за виготовленням
сертифікованої продукції та за атестованими виробництвами:
1.
ТОВ «Постачальник 2007»
2.
ПАТ «ДнСЗ»
3.
ТОВ «Світлофори»
4.
ТОВ НВО «Сєвєродонецкий склопластик»
5.
ПАТ «ЕМЗ»
6.
ТОВ «Монтикор»
7.
ЗАТ «ЗЗБШ»
8.
ТОВ «ЛЄМЗ»
9.
ЛВЧД Тернопіль
10. Фірма «АВК»
11. КТ «Донтехгума і Ко»
12. ТОВ «Укрзалізничпром»
13. ДП «Дніпропетровський метрополітен»
14. ТОВ «ТД Будком»
15. «Песа Бидгощ», Польща
16. АТ «Юнікон»
Напротязі серпня-вересня 2012р. «Дортранстелеком» не проводив технічні
нагляди.
За період серпня-вересня 2012 р. ДП «Харківський орган з сертифікації
залізничного транспорту» було проведено такі технічні нагляди:
1.
ТОВ «Залізничтехніка».
2.
ПАТ «Луганський ливарно-механічний завод»
3.
ТзОВ «Львівська ізоляторна компанія».
4.
ПВКП «ПРУЖИНИ СЕРВІС».
5.
АО «Єлектровозостроитель».
6.
АТ «Бериславський машинобудівний завод».
7.
ТОВ «Керченський стрілочний завод».
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8.
9.
10.
11.

ТОВ «Керченський металургійний комплекс».
ПАТ «Ніжинський механічний завод».
ТОВ «Николаевский тепловозоремонтный завод».
ООО «МЕРИДИАН-44»

Протягом серпня-вересня 2012р. ОС ПВ ДП „УкрНДІВ” було проведено
технічні нагляди за виготовленням сертифікованої продукції та за атестованим
виробництвом на наступних підприємствах:
1 ПАТ „Дніпролвагонрембуд” (м. Дніпропетровськ);
2 Вагонне депо Волноваха ТОВ „Лемтранс” (м. Волноваха Донецької обл.);
3 ТОВ „АрмаПром” (м. Кролевець Сумської обл.);
4 ТН ПРАТ „НОМЗ” (м. Ніжин Чернігівської обл.);
5 ТОВ „Укртранспневматика” (м. Лебедин Сумської обл.);
6 ПАТ „Лебединський МБДЕ завод „Темп” (м. Лебедин Сумської обл.);
7 ТОВ „Керченський стрілочний завод” (м. Керч, Крим);
8 ТОВ „Жмеринське підприємство „ЕКСПРЕС” (м. Жмеринка Вінницької обл.).
Напротязі серпня-вересня 2012р. Державним підприємством „Орган з
сертифікації АСУ УПП ЗТ” технічні нагляди не проводились.

- 37 -

Вісник сертифікації залізничного транспорту

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 28 травня 2012 року N 640

Про прийняття міжнародних та європейських нормативних
документів як національних нормативних документів методом
підтвердження
Відповідно до статті 7 Закону України "Про стандартизацію", на виконання підпункту 97.1.1 пункту
97 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010
- 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава",
затвердженого Указом Президента України від 12.03.2012 N 187, наказую:
1. Прийняти міжнародні та європейські нормативні документи як національні нормативні документи
методом підтвердження з наданням чинності в Україні з 01.08.2012:
ДСТУ IEC/TS 61000-12:2012

Електромагнітна сумісність. Частина 1-2. Загальні положення.
Методологія досягнення функційної безпечності електричних та
електронних систем, зокрема устатковання, чутливого до
електромагнітних явищ
(IEC/TS 61000-1-2:2008, IDT)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 1-2: General - Methodology
for the achievement of functional safety of electrical and electronic
systems including equipment with regard to electromagnetic phenomena
- Вперше

ДСТУ IEC 61000-1-3:2012

Електромагнітна сумісність. Частина 1-3. Загальні положення.
Впливи електромагнітного імпульсу висотного ядерного вибуху на
устатковання та системи цивільної призначеності (IEC 61000-13:2002, IDT)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 1-3: General - The effects of
high-altitude EMP (HEMP) on civil equipment and systems
- Вперше

ДСТУ IEC 61000-1-4:2012

Електромагнітна сумісність. Частина 1-4. Загальні положення.
Обґрунтування обмеження рівня емісії кондуктивних гармонічних
струмів промислової частоти від устатковання в діапазоні частот до 2
кГц
(IEC 61000-1-4:2005, IDT)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 1-4: General - Historical
rationale for the limitation of power-frequency conducted harmonic current
emissions from equipment, in the frequency range up to 2 kHz
- Вперше

ДСТУ IEC 61000-1-5:2012

Електромагнітна сумісність. Частина 1-5. Загальні положення.
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Впливи електромагнітного імпульсу висотного ядерного вибуху на
системи цивільної призначеності
(IEC 61000-1-5:2004, IDT)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 1-5: General - High power
electromagnetic (HPEM) effects on civil systems
- Вперше
ДСТУ EN 61000-2-2:2012

Електромагнітна сумісність. Частина 2-2. Електромагнітна
обстановка. Сумісність рівнів для низькочастотних кондуктивних
завад і сигналів систем сигналізації в низькочастотних
електропостачальних системах загальної призначеності
(EN 61000-2-2:2002, IDT)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2-2: Environment Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and
signalling in public low-voltage power supply systems
- Вперше

ДСТУ EN 61000-2-4:2012

Електромагнітна сумісність. Частина 2-4. Електромагнітна
обстановка. Сумісність рівнів низькочастотних кондуктивних завад
для промислових підприємств
(EN 61000-2-4:2002, IDT)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2-4: Environment Compatibility levels in industrial plants for low-frequency conducted
disturbances
- Вперше

ДСТУ IEC/TR 61000-25:2012

Електромагнітна сумісність. Частина 2-5. Електромагнітна
обстановка. Опис і класифікація електромагнітної обстановки
(IEC/TR 61000-2-5:2011, IDT)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2-5: Environment Description and classification of electromagnetic environments
- Вперше

ДСТУ IEC 61000-2-8:2012

Електромагнітна сумісність. Частина 2-8. Електромагнітна
обстановка. Результати статистичного вимірювання провалів напруги
та короткочасних переривань в електропостачальних системах
загальної призначеності
(IEC 61000-2-8:2002, IDT)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2-8: Environment - Voltage
dips and short interruptions on public electric power supply systems with
statistical measurement results
- Вперше

ДСТУ EN 61000-2-9:2012

Електромагнітна сумісність. Частина 2-9. Електромагнітна
обстановка. Опис електромагнітної обстановки стосовно
електромагнітного імпульсу висотного ядерного вибуху.
Випромінювані збурення. Базова публікація EMC
(EN 61000-2-9:1996, IDT)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2: Environment - Section 9:
Description of HEMP environment - Radiated disturbance. Basic EMC
publication
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- Вперше
ДСТУ EN 61000-2-10:2012

Електромагнітна сумісність. Частина 2-10. Електромагнітна
обстановка. Опис електромагнітної обстановки стосовно
електромагнітного імпульсу висотного ядерного вибуху. Кондуктивні
завади
(EN 61000-2-10:1999, IDT)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2-10: Environment Description of HEMP environment -Conducted disturbance
- Вперше

ДСТУ IEC 61000-2-11:2012

Електромагнітна сумісність. Частина 2-11. Електромагнітна
обстановка. Класифікація електромагнітної обстановки стосовно
електромагнітного імпульсу висотного ядерного вибуху
(IEC 61000-2-11:1999, IDT)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2-11: Environment Classification of HEMP environments
- Вперше

ДСТУ IEC 61000-2-13:2012

Електромагнітна сумісність. Частина 2-13. Електромагнітна
обстановка. Потужна електромагнітна обстановка стосовно
електромагнітного імпульсу висотного ядерного вибуху.
Випромінювані та кондуктивні завади
(IEC 61000-2-13:2005, IDT)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2-13: Environment - Highpower electromagnetic (HPEM) environments - Radiated and conducted
- Вперше

ДСТУ IEC 61000-2-14:2012

Електромагнітна сумісність. Частина 2-14. Електромагнітна
обстановка. Перенапруга в електричних розподільчих мережах
загальної призначеності
(IEC 61000-2-14:2006, IDT)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2-14: Environment Overvoltages on public electricity distribution networks
- Вперше

ДСТУ EN 61000-3-3:2012

Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Норми на рівні флуктуацій
напруги та флікера в низьковольтних системах електроживлення для
устатковання з номінальною силою струму до 16 А на фазу, не
призначеного для підключення за певних умов
(EN 61000-3-3:2008, IDT)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of
voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage
supply systems, for equipment with rated current ≤ 16 A per phase and not
subject to conditional connection
- Вперше

ДСТУ IEC 61000-3-6:2012

Електромагнітна сумісність. Частина 3-6. Оцінення норм емісії для
підключення збурювальних установок до електропостачальних
систем середньої, високої та надвисокої напруги
(IEC 61000-3-6:2008, IDT)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-6: Limits - Assessment of
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emission limits for the connection of distorting installations to MV, HV
and EHV power systems
- Вперше
ДСТУ IEC 61000-3-7:2012

Електромагнітна сумісність. Частина 3-7. Оцінення норм емісії для
підключення флуктуаційних установок до електропостачальних
систем середньої, високої та надвисокої напруги
(IEC 61000-3-7:2008, IDT)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-7: Limits - Assessment of
emission limits for the connection of fluctuating installations to MV, HV
and EHV power systems
- Вперше

ДСТУ IEC 61000-4-7:2012

Електромагнітна сумісність. Частина 4-7. Методики випробування та
вимірювання. Загальна настанова щодо вимірювання гармонік та
інтергармонік від електропостачальних систем загальної
призначеності й допоміжного усталювання
(IEC 61000-4-7:2009, IDT)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-7: Testing and measurement
techniques - General guide on harmonics and interharmonics
measurements and instrumentation, for power supply systems and
equipment connected thereto
- Вперше

ДСТУ EN 61000-4-8:2012

Електромагнітна сумісність. Частина 4-8. Методики випробування та
вимірювання. Випробування на несприйнятливість до магнітних
полів частоти мережі
(EN 61000-4-8:2010, IDT)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-8: Testing and measurement
techniques - Power frequency magnetic field immunity test
- Вперше

ДСТУ EN 61000-4-12:2012

Електромагнітна сумісність. Частина 4-12. Методики випробування
та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до
неповторюваних затаєних коливних перехідних процесів
(EN 61000-4-12:2006, IDT)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-12: Testing and
measurement techniques - Ring wave immunity test
- Вперше

ДСТУ IEC 61000-4-18:2012

Електромагнітна сумісність. Частина 4-18. Методики випробування
та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до
повторюваних затаєних коливань
(IEC 61000-4-18:2011, IDT)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-18: Testing and
measurement techniques - Damped oscillatory wave immunity test
- Вперше

ДСТУ EN 61000-4-21:2012

Електромагнітна сумісність. Частина 4-21. Методики випробування
та вимірювання в ревербераційних камерах
(EN 61000-4-21:2011, IDT)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-21: Testing and
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measurement techniques - Reverberation chamber test methods
- Вперше
ДСТУ EN 61000-4-23:2012

Електромагнітна сумісність. Частина 4-23. Методики випробування
та вимірювання. Методики випробування пристроїв захисту від
електромагнітного імпульсу висотного ядерного вибуху та інших
випромінюваних збурень
(EN 61000-4-23:2000, IDT)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-23: Testing and
measurement techniques - Test methods for protective devices for HEMP
and other radiated disturbances
- Вперше

ДСТУ EN 61000-4-24:2012

Електромагнітна сумісність. Частина 4-24. Методики випробування
та вимірювання. Методики випробування пристроїв захисту від
електромагнітного імпульсу висотного ядерного вибуху та інших
кондуктивних збурень. Базова публікація EMC
(EN 61000-4-24:1997, IDT)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement
techniques - Section 24: Test methods for protective devices for HEMP
conducted disturbance - Basic EMC Publication
- Вперше

ДСТУ IEC 61000-4-25:2012

Електромагнітна сумісність. Частина 4-25. Методики випробування
та вимірювання. Методики випробування на несприйнятливість до
електромагнітного імпульсу висотного ядерного вибуху для
устатковання та систем
(IEC 61000-4-25:2001, IDT)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-25: Testing and
measurement techniques - HEMP immunity test methods for equipment
and systems
- Вперше

Зміна N 1
ДСТУ IEC 61000-4-25:2012

Електромагнітна сумісність. Частина 4-25. Методики випробування
та вимірювання. Методики випробування на несприйнятливість до
електромагнітного імпульсу висотного ядерного вибуху для
устатковання та систем
(IEC 61000-4-25:2001/Aml:2012, IDT)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-25: Testing and
measurement techniques - HEMP immunity test methods for equipment
and systems
- Вперше

ДСТУ EN 61000-4-27:2012

Електромагнітна сумісність. Частина 4-27. Методики випробування
та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до небалансу
напруги
(EN 61000-4-27:2000, IDT)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-27: Testing and
measurement techniques - Unbalance, immunity test
- Вперше

Зміна N 1

Електромагнітна сумісність. Частина 4-27. Методики випробування
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ДСТУ EN 61000-4-27:2012

та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до небалансу
напруги
(EN 61000-4-27:2000/Aml:2009, IDT) Electromagnetic compatibility
(EMC) - Part 4-27: Testing and measurement techniques - Unbalance,
immunity test
- Вперше

ДСТУ IEC 61000-4-33:2012

Електромагнітна сумісність. Частина 4-33. Методики випробування
та вимірювання. Методи вимірювання параметрів потужних
перехідних процесів
(IEC 61000-4-33:2005, IDT)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-33: Testing and
measurement techniques - Measurement methods for high-power transient
parameters
- Вперше

ДСТУ IEC 61000-4-34:2012

Електромагнітна сумісність. Частина 4-34. Методики випробування
та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до провалів,
короткочасних переривань і змін напруги для устатковання з силою
струму мережі живлення струмом понад 16 А на фазу
(IEC 61000-4-34:2009, IDT)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-34: Testing and
measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage
variations immunity tests for equipment with mains current more than 16
A per phase
- Вперше

ДСТУ IEC 61000-5-3:2012

Електромагнітна сумісність. Частина 5-3. Настанови щодо
встановлення устатковання та притлумлення завад. Концепції захисту
від електромагнітного імпульсу висотного ядерного вибуху
(IEC 61000-5-3:1999, IDT)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 5-3: Installation and
mitigation guidelines - HEMP protection concepts
- Вперше

ДСТУ IEC/TS 61000-54:2012

Електромагнітна сумісність. Частина 5-4. Настанови щодо
встановлення устатковання та притлумлення завад.
Несприйнятливість до електромагнітного імпульсу висотного
ядерного вибуху. Технічні умови на пристрої захисту від
випромінюваних завад, спричинених електромагнітним імпульсом
висотного ядерного вибуху. Базова публікація EMC
(IEC /TS 61000-5-4:1996, IDT)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 5: Installation and mitigation
guidelines - Section 4: Immunity to HEMP - Specifications for protective
devices against HEMP radiated disturbance. Basic EMC Publication
- Вперше

ДСТУ IEC 61000-5-5:2012

Електромагнітна сумісність. Частина 5-5. Настанови щодо
встановлення устатковання та притлумлення завад. Технічні умови на
пристрої захисту від кондуктивних завад, спричинених
електромагнітним імпульсом висотного ядерного вибуху. Базова
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публікація EMC
(IEC 61000-5-5:1996, IDT)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 5: Installation and mitigation
guidelines - Section 5: Specification of protective devices for HEMP
conducted disturbance. Basic EMC Publication
- Вперше
ДСТУ IEC 61000-5-6:2012

Електромагнітна сумісність. Частина 5-6. Настанови щодо
встановлення устатковання та притлумлення завад. Зменшення
зовнішнього електромагнітного впливу
(IEC 61000-5-6:2002, IDT)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 5-6: Installation and
mitigation guidelines - Mitigation of external EM influences Вперше

ДСТУ EN 61000-5-7:2012

Електромагнітна сумісність. Частина 5-7. Настанови щодо
встановлення устатковання та притлумлення завад. Ступені захисту,
забезпечувані оболонками, від електромагнітних завад (EM код)
(EN 61000-5-7:2001, IDT)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 5-7: Installation and
mitigation guidelines - Degrees of protection provided by enclosures
against electromagnetic disturbances (EM code)
- Вперше

ДСТУ IEC 61000-6-6:2012

Електромагнітна сумісність. Частина 6-6. Родові стандарти.
Несприйнятливість устатковання всередині приміщень до
електромагнітного імпульсу висотного ядерного вибуху
(IEC 61000-6-6:2003, IDT)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-6: Generic standards HEMP immunity for indoor equipment
- Вперше

ДСТУ EN 62305-1:2012

Захист від блискавки. Частина 1. Загальні принципи
(EN 62305-1:2011, ГОТ)
Protection against lightning - Part 1: General principles
- Вперше

ДСТУ IEC 62305-2:2012

Захист від блискавки. Частина 2. Керування ризиками
(IEC 62305-2:2010, IDT)
Protection against lightning - Part 2: Risk management
- Вперше

ДСТУ EN 62305-3:2012

Захист від блискавки. Частина 3. Фізичні руйнування споруд та
небезпека для життя людей
(EN 62305-3:2011, IDT)
Protection against lightning - Part 3: Physical damage to structures and life
hazard
- Вперше

ДСТУ EN 62305-4:2012

Захист від блискавки. Частина 4. Електричні та електронні системи,
розташовані в будинках і спорудах
(EN 62305-4:2010, IDT)
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Protection against lightning - Part 4: Electrical and electronic systems
within structures
- Вперше
ДСТУ ISO 291:2012

Пластмаси. Стандартні атмосферні умови кондиціювання та
випробування
(ISO 291:2008, IDT)
Plastics - Standard atmospheres for conditioning and testing
- Вперше

ДСТУ ISO 10840:2012

Пластмаси. Настанови щодо використання типових випробовувань на
вогнетривкість
(ISO 10840:2008, IDT)
Plastics - Guidance for the use of standard fire tests
- Вперше

ДСТУ ISO 13571:2012

Небезпечні для життя чинники пожежі. Настанови щодо оцінювання
часу, необхідного для евакуації, за даними про пожежі
(ISO 13571:2007, IDT)
Life-threatening components of fire - Guidelines for the estimation of time
available for escape using fire data
- Вперше

ДСТУ HD 603 S1:2012

Кабелі розподільчі на номінальну напругу 0,6/1 кВ
(HD 603 S1:1994, IDT)
Distribution cables of rated voltage 0,6/1 kV
- Вперше

Зміна N 1
ДСТУ HD 603 S1:2012

Кабелі розподільчі на номінальну напругу 0,6/1 кВ
(HD 603 S1:1994/A1:1997, IDT)
Distribution cables of rated voltage 0,6/1 kV
- Вперше

Зміна N 2
ДСТУ HD 603 S1:2012

Кабелі розподільчі на номінальну напругу 0,6/1 кВ
(HD 603 S1:1994/A2:2003, IDT)
Distribution cables of rated voltage 0,6/1 kV
- Вперше

Зміна N 3
ДСТУ HD 603 S1:2012

Кабелі розподільчі на номінальну напругу 0,6/1 кВ
(HD 603 S1:1994/A3:2007, IDT)
Distribution cables of rated voltage 0,6/1 kV
- Вперше

ДСТУ HD 604 S1:2012

Кабелі електроживлення на напругу 0,6/1 кВ і 1,9/3,3 кВ зі
спеціальними протипожежними характеристиками для застосування
на електростанціях
(HD 604 S1:1994, IDT)
0,6/1 kV and 1,9/3,3 kV power cables with special fire performance for
use in power stations
- Вперше

Зміна N 1
ДСТУ HD 604 S1:2012

Кабелі електроживлення на напругу 0,6/1 кВ і 1,9/3,3 кВ зі
спеціальними протипожежними характеристиками для застосування
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на електростанціях
(HD 604 S1:1994/A1:1997, IDT)
0,6/1 kV and 1,9/3,3 kV power cables with special fire performance for
use in power stations
- Вперше
Зміна N 2
ДСТУ HD 604 S1:2012

Кабелі електроживлення на напругу 0,6/1 кВ і 1,9/3,3 кВ зі
спеціальними протипожежними характеристиками для застосування
на електростанціях
(HD 604 S1:1994/A2:2002, IDT)
0,6/1 kV and 1,9/3,3 kV power cables with special fire performance for
use in power stations
- Вперше

Зміна N 3
ДСТУ HD 604 S1:2012

Кабелі електроживлення на напругу 0,6/1 кВ і 1,9/3,3 кВ зі
спеціальними протипожежними характеристиками для застосування
на електростанціях
(HD 604 Sl:1994/A3:2005, IDT)
0,6/1 kV and 1,9/3,3 kV power cables with special fire performance for
use in power stations
- Вперше

ДСТУ HD 626 S1:2012

Кабелі розподільчі повітряні на номінальну напругу U0/U (Um): 0,6/1
(1,2) кВ
(HD 626 SI: 1996, IDT)
Overhead distribution cables of rated voltage U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
- Вперше

Зміна N 1
ДСТУ HD 626 S1:2012

Кабелі розподільчі повітряні на номінальну напругу
U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) кВ
(HD 626 S1:1996/A1:1997, IDT)
Overhead distribution cables of rated voltage IWUflU 0,6/1 (1,2) kV
- Вперше

Зміна N 2
ДСТУ HD 626 S1:2012

Кабелі розподільчі повітряні на номінальну напругу U0/U (Um): 0,6/1
(1,2) кВ
(HD 626 S1:1996/A2:2002, IDT)
Overhead distribution cables of rated voltage U0/U(Um): 0,6/1 (1,2) kV
- Вперше

ДСТУ HD 627 S1:2012

Кабелі багатожильні та багатопарні для наземного та підземного
прокладання
(HD 627 S1:1996, IDT)
Multicore and multipair cables for installation above and below ground
- Вперше

Зміна N 1
ДСТУ HD 627 S1:2012

Кабелі багатожильні та багатопарні для наземного та підземного
прокладання
(HD 627 S1:1996/Al:2000, IDT)
Multicore and multipair cables for installation above and below ground
- Вперше
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Зміна N 2
ДСТУ HD 627 S1:2012

Кабелі багатожильні та багатопарні для наземного та підземного
прокладання
(HD 627 S1:1996/A2:2005, IDT)
Multicore and multipair cables for installation above and below ground
- Вперше

3. Державному підприємству "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем
стандартизації, сертифікації та якості" опублікувати цей наказ та підтверджувальні повідомлення в
наступному номері щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату
Павленка В. П.

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

П. О. Порошенко
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