Вісник сертифікації залізничного транспорту

До уваги власників ТУ!
Повідомляємо, що на виконання Наказу №700 від 26.10.2012 р. по
ДП «Укрметртестстандарт» згідно з п.8.5.4 г) ДСТУ 1.6:2004 «Національна
стандартизація. Правила реєстрації нормативних документів» (з урахуванням зміни
№5 від 14.03.2012 р.) анульована державна реєстрація майже 6 000 технічних умов
(ТУ). Докладніше – на сайті ДП «Укрметртестстандарт» за адресою
http://www.csm.kiev.ua.
Відновлення реєстрації ТУ – відповідно до вимог п. 8.5.5 ДСТУ 1.6:2004.
На час вирішення цього питання дія сертифікатів відповідності, виданих на
продукцію, що виробляється за анульованими ТУ, буде призупинена і поновлена
тільки після відновлення реєстрації ТУ.
Примітка: 1. п. 8.5.4 г) ДСТУ 1.6:2004:
«8.5.4. Анулювання реєстрації ТУ здійснює ДП, яке їх зареєструвало, або
Мінекономрозвитку України.
ДП, яке зареєструвало ТУ, анулює його реєстрацію в таких випадках:
а)
у разі скасування ТУ на підставі листа власника ТУ;
б)
після закінчення терміну чинності, якщо протягом двох місяців немає
зміни щодо продовження їхньої чинності, ДП, яке їх зареєструвало, анулює
реєстрацію.
Якщо протягом двох місяців ДП не подало відомостей щодо продовження
терміну чинності ТУ, строк чинності яких закінчився, Укрметртестстандарт має право
анулювати реєстрацію ТУ;
в)
у разі відкликання погодження офіційним листом із наведеним
обґрунтуванням;
г)
у разі недотримання підприємством-власником ТУ вимог 3.11 ДСТУ 1.3;
д)
після перевіряння органами державного ринкового нагляду та/чи органами
державного контролю за дотриманням законодавства про захист прав споживачів,
якщо в ТУ порушено вимоги законодавчих, нормативно-правових актів та
національних (міждержавних) стандартів, а підприємство-власник не вжило заходів
щодо усунення цих порушень;
е)
у разі встановлення факту ліквідації підприємства або його відсутності за
раніше зазначеною юридичною адресою або адресою місця розташування, зазначеною
в каталожній карті продукції.
Мінекономрозвитку України анулює ТУ в разі невідповідності ТУ чинному
законодавству, технічним регламентам, національним (міждержавним) стандартам,
потребам споживачів, обороноздатності, рівневі розвитку науки й техніки,
повідомивши про таке рішення ДП, яке їх зареєструвало.
ДП невідкладно, протягом одного дня після одержання наказу, повідомляє
власника ТУ про їхнє анулювання.»
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2. п. 8.5.5 ДСТУ 1.6:2004:
«8.5.5. Реєстрацію ТУ, що їх анульовано ДП, може відновити ДП, яке їх
анулювало, або Укрметртестстандарт за умови приведення їх у відповідність чинному
законодавству, технічним регламентам, національним (міждержавним) стандартам,
потребам споживачів, обороноздатності, рівневі розвитку науки й техніки на прохання
підприємства-власника ТУ.
Відновлення реєстрації анульованих ТУ на підставі наказу Мінекономрозвитку
проводиться за погодженням з Мінекономрозвитку.»
3. п. 3.11 ДСТУ 1.3:2004:
«3.11. Власники ТУ перевіряють їх на відповідність чинному законодавству
України, технічним регламентам, потребам споживачів, обороноздатності, рівневі
розвитку науки й техніки, досягнутому на момент перевіряння, а також узгодженності
з чинними нормативними документами тієї самої сфери застосування.
Технічні умови треба перевіряти регулярно, але не рідше одного разу на п’ять
років після надання їм чинності чи останнього перевіряння, якщо не виникає потреби
перевіряти його раніше у разі прийняття нормативно-правових актів, відповідних
національних (міждержавних) стандартів та інших нормативних документів, якими
регламентовано інші вимоги ніж ті, що встановлені в ТУ.
Відмітку про перевіряння ТУ виконують в порядку, встановленому власником
ТУ.
Внаслідок перевіряння (за необхідності) вносять зміни до цих ТУ або
розробляють ТУ на заміну чинних установленим порядком.
У разі зняття продукції з виробництва і потреби виготовляти запасні частини для
ремонту раніше виготовлених виробів, які є ще в експлуатації, власник ТУ, або за його
замовленням інший суб’єкт господарювання, готує проект зміни до чинних ТУ. У
зміні зазначають обмеження його сфери застосування, наприклад: «ТУ треба
застосовувати тільки під час виготовлення запасних частин і ремонту виробів, що є в
експлуатації». У цьому випадку реєстраційний номер ТУ, до якого розроблено зміну,
лишають без змін.
Ці ТУ не перевіряють і зміни не вносять. Обмеження строку чинності, якщо воно
було, скасовують. На титульному аркуші ТУ роблять запис: «Для ремонтних цілей».
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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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УДК 621.873:531.45
ВПЛИВ ДОПУСТИМИХ КОНТАКТНИХ НАПРУЖЕНЬ
МІЖ КОЛЕСОМ І РЕЙКОЮ НА ДИНАМІКУ ВІЗКІВ КРАНІВ
Бондаренко Л.Н., к.т.н; доцент; Колбун В.В. к.т.н; доцент ДНУЗТ;
Жаковский О.Д. к.т.н; доцент ДП “ДОСЗТ”

Постановка проблеми. Час пуску або гальмування візків мостових кранів
впливає на динамічні навантаження як в механізмах візків, так і на їх величину в
металоконструкції моста. Особливо значний вплив на ці величини є розгойдування
вантажу при пуску та гальмуванні.
Аналіз досліджень і публікацій. Розглянута в [1] задача дозволяє
вдосконалити процес керування динамічними навантаженнями в режимі пуску або
гальмування та зменшити перенавантаження з урахуванням розгойдування вантажу за
допомогою зміни часу пуску двигуна або гальмування механізму.
Невирішені частини проблеми. До них слід віднести можливість зміни часу
пуску чи гальмування.
Метою статті є вдосконалення процесу керування динамічними
навантаженнями візків мостових кранів із зміною матеріалів коліс.
Основний матеріал досліджень. Є можливість встановлення процесу
керування динамічними процесами в режимах пуску або гальмування та зменшення
перенавантажень у гнучких і пружних органах візків мостових кранів за рахунок
зміни матеріалів коліс.
Спочатку, як і в [1], проведемо розрахунок без урахування каната.
Радіус приведення
R
ρ= ,
(1)
iP
де R – радіус колеса; iР – передавальне число редуктора механізму пересування візка.
Для знаходження прискорень у процесі пуску механізму необхідно знати
момент статичного опору пересування візка [2].
(m + m B ) ⋅ g ⋅ ( µ ⋅ d Ц / 2 + k )
MC =
,
(2)
i P ⋅η
де m, mВ – маси вантажу та візка; µ – коефіцієнт тертя в цапфі; dЦ – діаметр цапфи; k –
коефіцієнт тертя кочення колеса по рейці; η – ККД механізму пересування.
У [3] доведено, що для підшипників кочення формула (2) може бути записана
у вигляді
2 ⋅ (m + m B ) ⋅ g ⋅ k
MC =
.
(2а)
i P ⋅η
Якщо в формулі (1) радіус колеса знаходиться з контактної теорії Герца [4],
тоді величина k в формулі (2а) знаходиться тільки експериментально.
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У [3] отримана аналітична залежність для визначення коефіцієнта тертя
кочення, яка утримує тільки загальноприйняті механічні константи і розміри
контактуючих тіл.
При початковому лінійному контакті

k = 0,225 ⋅ b ⋅ e −1,2⋅R ,
(3)
де b – півширина плями контакту; R – вимірюється в метрах.
Нагадаємо, що формула (3) отримана при рівності модулів пружності
матеріалів колеса та рейки і при коефіцієнтах Пуассона рівних 0,3.
Оскільки контактні напруження повинні бути рівними допустимим, то радіус
колеса
0,175 ⋅ (m + m B ) ⋅ g ⋅ E
R=
,
(4)
4 ⋅ B ⋅ [σ ]2
де В – ширина головки рейки.
Таким чином, радіус приведення
0,175 ⋅ (m + m B ) ⋅ g ⋅ E
.
(5)
ρ=
4 ⋅ B ⋅ i P ⋅ [σ ] 2
Зміни радіусів приведення від величини допустимих контактних напружень
при mВ=9580 кг; m=14000 кг; iP=24; B=40 мм; E=2,1·105 МПа показані на рис.1; тут ж
показані зміни моменту статичного опору при η=0,95.

Рис. 1 Залежність від допустимих контактних напружень: 1 – радіусу приведення; 2 –
радіусу колеса; 3 – коефіцієнта тертя кочення; 4 – статичного моменту.

Оскілки допустимий момент двигуна [1]
M ДОП = I C ⋅ ξ ДОП + M C ,
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де ξДОП= аДОП/ρ – приведене значення допустимого прискорення; аДОП – задане лінійне
прискорення вантажу; IС=IДВ+IОБ+(m+mВ)·ρ2 – сумарний приведений момент інерції;
IДВ+IОБ – момент інерції ротора двигуна та деталей, що обертаються; звичайно, що IОБ
теж залежить від допустимих контактних напружень.
Залежність МДОП від допустимих контактних напружень при аДОП=0,25 м/с2;
IДВ+IОБ=0,228 кгм2 показані на рис. 2

Рис. 2. Залежність від величини допустимих контактних напружень між колесом візка та
рейкою: 1 - сумарного приведеного моменту інерції; 2 – приведеного значення допустимого
прискорення; 3 - маси візка та приведеного до швидкості візка моменту інерції частин які
обертаються.

Приведена маса візка знаходилась із виразу
I ДВ + I ОБ
m ПР = m В +
.

ρ

2

(7)

У наведених вище формулах допустимі контактні напруження приймались без
врахування передбаченого строку служби колеса.
Взагалі при визначенні допустимих контактних напружень між крановим
колесом і рейкою вважається [4] за необхідне враховувати передбачений строк служби
колеса та групу класифікації крана. Відповідно до цього величину допустимих
контактних напружень рекомендується підраховувати за виразом
10 4 1 / 9
[σ ] П = [σ ] ⋅ (
) ,
(8)
n ПР
де [σ] – допустимі напруження, які визначаються з теорії контактних напружень Герца
та IV теорії міцності; nПР – приведене число обертів колеса за строк служби,
VСР
(9)
n ПР = 3,6 ⋅ k ПР ⋅
⋅ TM ⋅ 10 3 ,
2 ⋅ π ⋅ R1
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де kПР – коефіцієнт приведеного числа обертів; VСР – середня для сталого та пуско –
гальмівного режимів крана швидкість пересування (м/с); ТМ – машинний час роботи
колеса за розрахунковий час його служби (год).
Коефіцієнт kПР залежить від відношення величини навантаження на колесо
Рmin/Рmax і для попередніх розрахунків його величина приймається від kПР=0,16 при
Рmin/Рmax=0,2 до kПР=0,63 при Рmin/Рmax=0,8.
Опосередкована швидкість визначається за номінальною швидкістю руху V
помноженою не коефіцієнт kV, тобто VСР=kV·V. Сам коефіцієнт kV залежить від
відношення часу несталого tН (розгін і гальмування) до повного часу t руху колеса і
коливається від kV=0,9 при tН/t=0,2 до kV=0,5 при tН/t=1.
Машинний час ТМ згідно орієнтовного строку служби колеса з врахуванням
групи класифікації крана наведений в [2].
Значення [σ]П у залежності від ТМ, kПР і VСР наведені в таблиці.
Таблиця. Значення величини допустимих контактних напружень від
приведеного числа обертів колеса та машинного часу роботи крана за строк служби
kПР
VCP, м/с
nПР·105, об
[σ]П, МПа
ТМ, год.
1600
0,16
0,5
3,7
0,67[σ]
0,9
6,6
0,54[σ]
0,63
0,5
14,4
0,58[σ]
0,9
26,0
0,54[σ]
12500
0,16
0,5
28,7
0,53[σ]
0,9
51,5
0,50[σ]
0,63
0,5
113,0
0,46[σ]
0,9
203,0
0,43[σ]
Оскільки при лінійному контакті величина найбільших контактних напружень
визначається за виразом [5]
P⋅E
σ max = 0,418 ⋅
≤ [σ ] П ,
(10)
B ⋅ R1
де Е – модуль пружності матеріалів колеса та рейки; В – ширина головки рейки, то
очевидно, що зменшення допустимих контактних напружень можна (при постійних
величинах Р і В) досягти за рахунок Е і R1. Практично за рахунок Е такого зменшення
σmax досягти не можливо.
Найбільш реальною мірою буде збільшення радіуса колеса. Тоді з формули
(10) радіус колеса
P⋅E
R1 = 0,175 ⋅
.
(11)
2
B ⋅ [σ ] П
Якщо без урахування поправок на ТМ допустимі контактні напруження,
наприклад, складають 850 МПа (режим роботи механізму пересування М1 – М3 для
Сталі 75, ГОСТ 1060 - 74 [3]), і при Р=200 кН радіус колеса складає R1=200 мм.
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При ТМ=1600 год. (режим роботи крана А1, А2), kПР=0,16, VСР=0,5 м/с величина
допустимих контактних напружень складає [σ]П=0,67·850=570 МПа.
При [σ]П=570 МПа радіус колеса R1П=452 мм, тобто приблизно максимальний
радіус стандартних кранових коліс.
Відзначимо, що прийнятий величині Р згідно рекомендацій [2] відповідає
радіус 250 мм. Якщо в прикладі прийняти величину Р більшу, ніж 200 кН, тоді взагалі
величина радіуса буде більшою її стандартної величини.
Аналіз отриманих формул та графіків дозволяє зробити такі висновки:
- величина допустимих контактних напружень між ободом ходового колеса та
рейкою візків мостових кранів суттєво впливає на величину статичного моменту,
зменшуючись зі збільшенням допустимих напружень і при [σ]=1000 МПа момент
менший на 58%, чим при [σ]=400 МПа;
- допустиме приведене прискорення збільшується зі збільшенням величини
[σ], сягаючи різниці в п’ять разів при [σ]=400 і [σ]=1000 МПа;
- допустимий момент двигуна зменшується зі збільшенням величини [σ],
особливо різко при [σ]=400…600 МПа;
- зміною величини [σ] можна в широких межах регулювати перехідні процеси
електроприводу візків мостових кранів;
- при тиску на колесо більшим, чим 200 кН величина радіуса колеса з
врахуванням терміну служби перевищує його стандартну величину, тому теорія
визначення контактних напружень з передбаченим строком служби кранових коліс
вимагає уточнень.
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Запропонована методика вдосконалення керування динамічними процесами
візків мостових кранів зміною матеріалів коліс. Доведено, що допустиме приведене
прискорення збільшується зі збільшенням величини допустимих контактних
напружень в межах їх існуючих величин у декілька раз, а допустимий момент двигуна
зменшується.
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ЗМЕНШЕННЯ СИЛ ВЗАЄМОДІЇ РУХОМОГО СКЛАДУ ТА КОЛІЇ ЗА
РАХУНОК ЗАСТОСУВАННЯ ДИНАМІЧНИХ СТАБІЛІЗАТОРІВ
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к.т.н., доцент Губар О.В. (ДНУЗТ), інженер Марков Ю.С. (ДНУЗТ)

Наведено результати досліджень щодо ефективності застосування динамічних
стабілізаторів після виконання капітального ремонту або модернізації колії.
Ключевые слова: динамическая стабилизация
эксплуатационные расходы, экономический эффект

пути, силы

взаимодействия,

Ключові слова: динамічна стабілізація колії, сили взаємодії, експлуатаційні витрати,
економічний ефект
Keywords: dynamic stabilization of the way, the interaction forces, operating costs, the
economic effect
ВСТУП

На залізницях України після проведення модернізації колії або капітального
ремонту призначають, так звану, обкатку колії з метою ущільнення щебеневого шару,
зменшення сил взаємодії рухомого складу та колії, забезпечення рівномірної осадки
колії та її стійкості. Згідно з «Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць
України» ЦП-0269 [1] обкатка вважається завершеною після пропуску по ділянці 350
тис т. У цей час рух поїздів відбувається з обмеженими швидкостями, що впливає на
експлуатаційні витрати залізниць.
Дослідження, що проводилися вітчизняними та закордонними вченими, дозволили
дійти висновку, що застосування динамічних стабілізаторів в процесі ремонту колії
дозволяє уникнути необхідності призначення обкатки. З 2008 р. до «Положення про
проведення планово-запобіжних ремонтно-колійних робіт на залізницях України» ЦП0113 [2] було включено доповнення, яке зобов’язує після глибокого очищення
щебеню виконувати суцільну після-осадочну виправку та стабілізацію колії після
пропуску 1,0..1,5 млн. т брутто вантажу.
МЕТА РОБОТИ

Метою даного дослідження було проаналізувати зменшення сил взаємодії колії та
рухомого складу при застосуванні динамічних стабілізаторів, а також визначити
ділянки, на яких стабілізація колії доцільна не лише за технічними показниками, але й
за економічними.
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження ефективності застосування динамічних стабілізаторів з технічної
точки зору проводилися вченими багатьох країн, в тому числі України, Росії та
Німеччини. Окремі результати викладено у працях [3–4].
Ряд досліджень із зазначеного питання проводився вченими кафедри «Колія та
колійне господарство» ДІІТу [5–6].
Своєю дією динамічний стабілізатор частково замінює експлуатаційні
навантаження, забезпечує стійкість колії, а також відновлює опір поперечному зсуву,
що має велике значення з точки зору безпеки руху поїздів. Коливання, що
створюються стабілізатором, сприяють підвищенню однорідності баласту, рівномірній
осадці колії і, як наслідок, впливають на зменшення витрат на поточне утримання
колії та на подовження міжремонтних термінів.
В процесі експериментів та теоретичних досліджень у поодиноких кривих (з
радіусами від 500 до 2000 м), а також у прямих ділянках колії досліджувалися зміни
коефіцієнтів вертикальної динаміки (в буксовому та в центральному ступені) та
стійкості проти вкочування колеса на рейку. При цьому розглядалися три варіанти:
ділянка після виправки колії, пропуску динамічного стабілізатору один раз, ділянка
після двох виправок та двох стабілізацій та ділянка після пропуску 1 млн т вантажу,
виправки та третьої стабілізації. Результати досліджень дозволили дійти висновку, що
застосування динамічної стабілізації зменшує сили взаємодії колії та рухомого складу
і, як наслідок, знос колії та дозволяє збільшувати міжремонтні інтервали. Також було
встановлені допустимі швидкості руху поїздів в залежності від плану колії, щільності
баласту та допустимих величин нерівностей. Результати для ділянок з різними
величинами нерівностей в плані наведено у табл. 1. З неї видно, що при динамічній
стабілізації на ділянці з кривою радіусом 1500 м та більше при невеликій величині
нерівності (до 5 мм), а також на прямих ділянках кількість динамічних стабілізацій не
впливає на рівень допустимої швидкості. В цьому випадку після однієї стабілізації
дозволяється відкривати перегін зі швидкістю пасажирських поїздів 160 км/год. Що
стосується ділянок з кривими меншого радіусу, то в цьому випадку кожна наступна
стабілізація дозволяє встановлювати допустимий рівень швидкості на ділянці після
проведення ремонту на 10…30 % вище. Так, наприклад (див. табл. 1), на ділянці з
кривою радіусом 600 м при нерівності величиною 5 мм проведення однієї динамічної
стабілізації дозволяє встановлювати допустиму швидкість руху поїздів 70 км/год, двох
стабілізацій – 80 км/год, а після трьох – 95 км/год. Це дозволить уникнути додаткових
витрат, що зумовлені зростанням часу руху на ділянках, де призначається обкатка
колії.
Проведені дослідження [5–6] дозволили розробити рекомендації щодо
встановлення допустимих швидкостей руху пасажирських поїздів на відремонтованих
ділянках, які наведено у табл. 2 залежно від параметрів плану лінії та кількості
виконаних стабілізацій колії.
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Таблиця 1
Допустимі швидкості руху поїздів після застосування динамічних стабілізаторів колії
Після однієї стабілізації Після двох стабілізації Після трьох стабілізацій
колії
колії
колії
Радіус Величина Діапазон
Діапазон
Діапазон
Допустим
кривої, нерівності в непогашеного Допустима непогашеного Допустима непогашеного
а
м
плані, мм прискорення, швидкість, прискорення, швидкість, прискорення,
швидкість,
м/с2
км/год
м/с2
км/год
м/с2
км/год
min max
min max
min
max

5
пряма 10
16.5
2000 5
2000 10
1500 5
1500 10
1000 5
1000 8
1000 10
800
5
800
8
800
10
600
5
600
8
600
10
500
5

–
–
–
0,05
0,28
0,38
0,34
0,30
0,26
0,36
0,05
0,37
0,10
0,28
0,37
0,28
0,37

–
–
–
0,43
0,48
0,57
0,52
0,50
0,44
0,56
0,54
0,61
0,40
0,45
0,61
0,46
0,55

160
160
100
160
130
160
100
110
90
85
85
80
65
70
65
60
60

–
–
–
0,05
0,20
0,38
0,35
0,20
0,40
0,42
0,37
0,48
0,43
0,37
0,30
0,30
0,30

–
–
–
0,43
0,57
0,57
0,55
0,56
0,58
0,62
0,51
0,56
0,61
0,60
0,58
0,54
0,55

160
160
120
160
140
160
120
120
100
90
95
85
80
80
70
65
70

–
–
–
0,07
0,57
0,40
0,46
0,38
0,56
0,39
0,57
0,43
0,39
0,60
0,61
0,30
0,60

–
–
–
0,78
0,68
0,70
0,68
0,60
0,77
0,70
0,75
0,63
0,70
0,78
0,79
0,63
0,78

160
160
–
160
150
160
140
130
120
95
120
100
85
95
85
70
90

Дані табл. 2 свідчать про те, що виконання третьої виправки та динамічної
стабілізації після пропуску 1 млн. т вантажу дозволяє відкривати перегін зі
встановленим рівнем швидкості.
Таблиця 2

Допустима швидкість руху пасажирських поїздів при застосуванні динамічних стабілізаторів
під час виконання ремонтів колії
Допустима швидкість руху пасажирських поїздів на різних етапах робіт,
км/год
План колії (радіус
Після пропуску
кривої, м)
Після
однієї Після
двох
1 млн т, виправки та третьої
стабілізації колії
стабілізації колії
стабілізації

пряма
2000
1500
1000
800
600
500

100
100
100
100
85
70
60

120
120
120
120
95
80
70
- 15 -

встановлена
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Дослідження щодо економічної ефективності застосування динамічних
стабілізаторів, які проводилися вченими в останні роки, не розповсюджуються на
порівняння вартості робіт зі стабілізації колії та втрат залізниці за період дії обкатки.
Оскільки під час обкатки поїзди рухаються з обмеженою швидкістю, то це викликає
відповідні фінансові втрати. Обмеження швидкості не лише призводять до зростання
часу руху, але й у деяких випадках до підвищеного споживання паливно-енергетичних
ресурсів. А на ділянках гальмування та розгону безпосередньо перед та за ділянками
обмеження спостерігається більш інтенсивне розладнання колії та зростання витрат на
її поточне утримання. Більш детальна інформація із зазначеного питання наведена у
працях [7-8].
Авторами запропонована методика щодо оцінки економічної ефективності
застосування динамічних стабілізаторів після виконання ремонтів колії для ділянок
залізниць України з різними умовами експлуатації. Дана методика включає в себе
розрахунок втрат залізниці, що зумовлені: додатковим часом руху, підвищеним
споживанням паливно-енергетичних ресурсів та витратами на поточне утримання. З
метою встановлення аналітичної залежності для визначення останньої складової
методики, авторами було проаналізовано статистичні дані по Придніпровській та
Львівській залізниці. Було опрацьовано інформацію про витрати на поточне
утримання колії для кілометрів, на яких поїзди рухаються у режимі гальмування або
розгону. При цьому враховувалися параметри поздовжнього профілю та плану лінії. А
також вантажонапруженість ділянок залізниці.
Призначення обкатки колії передбачає після відкриття відремонтованої ділянки
пропуск перших двох поїздів з допустимим рівнем швидкості 25 км/год, інших поїздів до
кінця дня – 60 км/год, а після – 100 км/год. Після однієї динамічної стабілізації колії
дозволяється пропуск поїздів з допустимим рівнем швидкості руху поїздів – 100 км/год,
після двох стабілізацій – 120 км/год. Виходячи з цього й проводилися подальші
дослідження за методикою, що розроблена у [7]. Вихідні дані до розрахунку прийнято
такі: електрична та тепловозна тяга, маси вантажних поїздів коливалися від 3 000 до
5 000 т, маса пасажирського поїзда прийнята рівною 1000 т, ухили поздовжнього
профілю розглядалися у діапазоні 0…8‰, інтенсивність руху – 5…50 поїздів/добу.
У першу чергу додаткові витрати залізниці від дії обкатки колії залежать від терміну дії
обкатки, який, в свою чергу, залежить від інтенсивності руху та мас поїздів. Така залежність
наведена на рис. 1.
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Рис. 1. Залежність терміну дії обкатки від інтенсивності руху та маси вантажного поїзда

З графіку видно (див. рис. 1), що чим більша маса поїзда та інтенсивніший рух на
ділянці, тим менший термін обкатки й більші експлуатаційні витрати.
Як було зазначено вище, на додаткові витрати залізниці впливають зміни часу руху,
витрат на поточне утримання та паливно-енергетичних ресурсів при введенні обкатки
колії. На витрати, пов’язані зі споживанням паливно-енергетичних ресурсів впливає
значення механічної роботи локомотива, що визначалася за допомогою тягових
розрахунків. А на витрати з поточного утримання – робота гальмівних сил, яка також
визначалася тяговими розрахунками, наряду з часом руху. Зміни часу руху для
вантажних поїздів масою 3 000 т з локомотивами ВЛ8 при електричній тязі та 2ТЕ116
при тепловозній наведені у графічному вигляді на рис. 2. З графіку (див. рис. 2) видно,
що найбільш інтенсивно зростає час руху на некрутих підйомах та спусках та при
меншому рівні допустимої швидкості.
На рис. 3 наведена залежність зростання механічної роботи локомотива при введенні
обкатки колії. На зазначеному графіку спостерігається аналогічна до попереднього
тенденція змін. Також спостерігається суттєвий вплив маси поїзда. Так, наприклад, при
проході поїзда масою 5 000 т зі швидкістю 25 км/год механічна робота локомотива буде
більше майже на 30% ніж при проході поїзда масою 3 000 т. Але при ухилі поздовжнього
профілю більше за 5‰ різниця майже відсутня.
Аналогічна картина наведена на рис. 4 у вигляді залежності зміни роботи
гальмівних сил від ухилів поздовжнього профілю, мас поїздів та рівня допустимої
швидкості.
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Рис. 2. Зростання часу руху при обкатці колії
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Рис. 3. Зростання механічної роботи локомотива при обкатці колії
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Зростання роботи сил гальмування,
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Рис. 4. Зростання гальмівних сил при обкатці колії

На рис. 5 суцільною жирною лінією показані витрати на динамічну стабілізацію
колії відремонтованої ділянки, іншими лініями – додаткові витрати залізниці від дії
обкатки при різній інтенсивності руху поїздів. Як і на попередніх графіках видно, що
найбільші втрати залізниці будуть на ділянках з некрутими підйомами та спусками та
інтенсивністю руху не менше 20 поїздів/добу. Так, наприклад, на ділянці, по якій
проходить близько 50 поїздів за добу, втрати від дії обкатки колії у 2…3 рази
перевищують вартість динамічної стабілізації, яка дозволяє після відкриття перегону
реалізовувати швидкості 100 км/год.
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Рис. 5. Додаткові витрати залізниці від обкатки колії
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Отримані результати доцільно застосовувати при плануванні ремонтів колії на
ділянках з різними умовами експлуатації та призначати динамічну стабілізацію,
виходячи не лише з технічних, але й з економічних показників.
ВИСНОВКИ

За результатами проведеного дослідження встановлено наступне:
1. Застосування динамічних стабілізаторів дозволяє зменшувати сили взаємодії
колії та рухомого складу, підвищувати стійкість колії та збільшувати міжремонтні
інтервали до 30%.
2. З економічної точки зору динамічна стабілізація найбільш ефективна на ділянках
з інтенсивністю руху понад 20 поїздів/добу. Також суттєво впливають параметри
поздовжнього профілю ділянки, що ремонтується, найбільший економічний ефект
відмічений на некрутих підйомах та спусках (до 5 ‰), зі збільшенням ухилу ефект
знижується.
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Наведено методику апроксимації переміщень транспортних ґрунтових споруд.
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ВСТУП

В даний час вирішення проблеми математичного моделювання залізничних
ґрунтових споруд, що деформуються є актуальним, оскільки експлуатація земляного
полотна в результаті деформацій основи ускладнюється. Зміна плану і профілю
протяжних ґрунтових споруд впливає на ефективність використання залізничного
транспорту, а саме приводить до зниження швидкостей руху транспортних засобів, до
порушення безпечної і безперебійної роботи транспорту, а також веде до підвищених
грошових витрат на експлуатацію [1, 2].
Проблема переміщень основ і вплив їх на ґрунтові конструкції споруд пов'язана із
зміною деформацій у часі. Урахування часового фактора на практиці робиться
спеціальними геодезичними службами шляхом зняття планово-висотного положення
характерних точок рельєфу автоматичною системою зйомки, системою GPS навігації
у визначені інтервали часу, що залежать від швидкості осідання основи, що
деформується. Практично як вузли використовують сітку реперів, що характеризують
вертикальні та горизонтальні переміщення поверхні. Забезпечення надійної
експлуатації споруд у зоні деформування неможливо без системного аналізу
деформацій і математичної апроксимації процесів переміщення основ. Таким чином,
для автоматизованої обробки спостережень і екстраполяції результатів на заданий
період часу необхідна математична модель поверхні.
МЕТА РОБОТИ

Мета роботи – знайти функціональну залежність деформацій залізничної споруди і
основи від часу при застосуванні сплайн-функцій другого степеня з урахуванням
граничної умови – Р2′ ,1 (t0 ) = η′0 , що дасть можливість за результатами натурних
спостережень і отриманої сплайн-функції оцінювати напружено-деформований стан
залізничних споруд та прогнозувати їх подальші деформації.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Розглянемо залежність від часу вертикальних переміщень поверхні залізничної
ділянки, котрі фіксувалися шляхом геодезичних вимірів через визначені проміжки
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часу в період з червня 2002 р. по травень 2012 р на Донецькій залізниці. Результати
виконаних геодезичних вимірів наведені в таблиці 1.
На підставі таблиці 1 змоделюємо зміну вертикальних переміщень для кожного
місяця у період з червня 2002 р. по травень 2012 р. за допомогою сплайнів другого
степеня дефектів 1 – S 2 (t ) [3, 4].
Таблиця 1
Результати вимірів реальних вертикальних переміщень ( η ) ділянки по пікету 140
Дата, η , Дата, η , Дата, η , Дата, η , Дата, η , Дата, η ,
t
t
t
t
t
t
мм
мм
мм
мм
мм
мм
Червень
Червень
Листоп.
Листоп.
Червень
Трав.
31
312
483
585
742
844
2010
2012
2002
2004
2006
2008
Червень
Червень
Червень
Верес.
Серпень
130
384
535
774
671
2003
2005
2007
2009
2011

Для цього необхідно розбити відрізок глобальної інтерполяції [t0 ,tn ] (тобто відрізок
часу з червня 2002 року ( t0 ) по травень 2012 року ( t n ) ) на часткові часові відрізки –
ti −1 , ti i = 1, 2, ..., n .
Таким чином сплайн S 2 (t ) представлений поліномом другого степеня:

[

P2 ,1 (t ) = a1 + b1t + c12t , t ∈ t0 , t1

S2 ( t ) =

[

]

P2 , 2 (t ) = a2 + b2t + c22t , t ∈ t1, t 2
...

[

]

(1)

]

P2 , n (t ) = an + bnt + cn2t , t ∈ tn −1, t n
де n – кількість часових інтервалів між натурними замірами реальних вертикальних
переміщень залізничної ґрунтової споруди з червня 2002 року по травень 2012 року, n
=10 (табл. 1);
Для рішення сплайну маємо визначити 3n =30 невідомих коефіцієнтів
( ai , bi , ci , i = 1, 2 , ..., n ). Функція S 2 (t ) повинна задовольняти таким умовам:
1) умова інтерполяції
S 2 (ti ) = ηi , i = 1, 2, ..., n .
(2)
де η – реальні вертикальні переміщення залізничної споруди (табл. 1).
2) умова безперервності похідної
Р2′ ,і (tі ) = Р2′ ,і +1 (tі ), і = 1, 2 , ..., n − 1 .
(3)
Згідно першої умови (2): у підсумку група співвідношень (2) у силу (1) дає 2n=20
рівнянь:
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a1 + b1t0 + c1t02 = η0
a1 + b1t1 + c1t12 = η1
a2 + b2t1 + c2t12 = η1
a2 + b2t2 + c2t 22 = η2
...

(4)

an + bntn −1 + cntn2−1 = ηn −1
an + bntn + cnt n2 = ηn

Так як Р2′ ,і (tі ) = bi t + 2ci t , то згідно умови безперервності похідної група
співвідношень (3) дає n-1=9 рівнянь:
b1 + 2c1t1 − b2 − 2c2t1 = 0

b2 + 2c2t 2 − b3 − 2c3t 2 = 0
...
bn −1 + 2cn −1t n −1 − bn − 2cnt n −1 = 0

(5)

Співвідношення (4) і (5) дають у сумі 3n-1 рівнянь для визначення 3n невідомих
коефіцієнтів, тобто не вистачає ще одного рівняння. Це рівняння може бути отримане
з граничної умови – Р2′ ,1 (t0 ) = η′0 :
b1 + 2c1t0 = η′0 = 0 .
(6)
де η′0 = 0 – перша похідна реальних вертикальних переміщень ґрунтової споруди,
що були зафіксовані в червні 2002 року (табл. 1);
t 0 – червень 2002 року.
Таким чином, співвідношення (4), (5) і (6) складають повну систему 3n рівнянь з 3n
невідомими. Вирішивши її знайдемо коефіцієнти сплайну a i , bi , c i , i = 1, 2 , . . . , n
для інтерполяції реальних вертикальних переміщень ділянки ґрунтової споруди, що
деформується.
Розраховані коефіцієнти сплайну другого степеня представлені в табл. 2.
Таким чином, розрахувавши значення коефіцієнтів сплайну другого степеня,
одержимо рівняння по яким можливо для кожного місяця кожного з інтервалів часу n
(табл. 1) розрахувати значення вертикальних переміщень (η) ділянки. Рівняння для
кожного інтервалу часу наведені в табл. 3.
Таблиця 2
Значення коефіцієнтів сплайну другого степеня
Коефіцієнти сплайну другого степеня

а1
b1
c1
а2
b2

а3 -396,00 а5 -2717,3
6,1-14 b3 45,17 b5 107,29
0,69 c3 -0,65 c5 -0,88
а 4 1033,72 а 6 872,79
-84
19,17 b4 -34,26 b6 -12,38
31
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а 7 2395,43 а9
b7 -51,93 b9
c7
c9
0,37
а8 -4100,53 а10
b8 97,40 b10

-383,35
19,96
-0,09
9653,17
-162,52
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c2

-0,11

c4

0,45

c6

0,11

c8

-0,49

c10

0,74

Таблиця 3
Рівняння для розрахунку вертикальних переміщень ( ηi ) ділянки залізниці для кожного
інтервалу часу.
Рівняння для розрахунку
Інтервал часу
вертикальних переміщень в
даному інтервалі часу
31+6,1-14· t0 +0,69· t 02 =ηi
червень 2002 – червень 2003
липень 2003 – червень 2004

-84+19,17· t0 -0,11· t 02 =ηi

липень 2004 – червень 2005

-396,00+45,17· t0 -0,65· t 02 =ηi

липень 2005 – листопад 2006
грудень 2006 – червень 2007

1033,72-34,26· t0 +0,45· t 02 =ηi
-2717,30+107,29· t0 -0,88· t 02 =ηi

липень 2007 – листопад 2008

872,79-12,38· t0 +0,11· t 02 =ηi

грудень 2008 – вересень 2009

2395,43-51,93· t0 +0,37· t 02 =ηi

жовтень 2009 – червень 2010

-4100,53+97,40· t0 -0,49· t 02 =ηi

липень 2010 – серпень 2011

-383,35+19,96· t0 -0,09· t 02 =ηi

вересень 2011 – травень 2012

9653,17-162,52· t0 +0,74· t 02 =ηi

Таким чином для кожного інтервалу часу (табл. 1) отримано своє інтерполяційне
рівняння (табл. 3) по яким ведеться розрахунок вертикальних переміщень ґрунтової
споруди.
Отримавши систему рівнянь, зробимо інтерполяцію реальних вертикальних
переміщень деформованої ділянки ґрунтової споруди для кожного місяця в період з
червеня 2002 р. по травень 2012 р.
Результати інтерполяції реальних натурних спостережень за допомогою сплайну
другого степеня дефекту 1 наведені в таблиці 4.
Таким чином розроблена методика дає можливість при наявності лише одинадцяти
натурних геодезичних спостережень (вимірів вертикальних просідань) з червня 2002
р. по травень 2012 р. змоделювати вертикальні деформації для кожного місяця для
цього проміжку часу.
Таблиця 4
Результати інтерполяції натурних спостережень за допомогою сплайну другого степеня
дефекту 1.
η,
η,
η,
η,
η,
η,
Дата
Дата
Дата
Дата
Дата
Дата
мм
мм
мм
мм
мм
мм
Лютий
Жовт.
Лютий
Жовт.
Черв.
Черв.
255
384
604
755
31
535
2004
2005
2009
2010
2002
2007
Липень
Берез.
Листоп.
Липень
Берез.
Листоп.
32
270
387
536
611
758
2002
2004
2005
2007
2009
2010
Серпень
Квітень
Грудень
Серпень
Квітень
Грудень
34
284
390
537
619
760
2002
2004
2005
2007
2009
2010
Верес. 38 Травень 299 Січень 394 Верес. 539 Травень 628 Січень 763
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2002
Жовт.
2002
Листоп.
2002
Грудень
2002
Січень
2003
Лютий
2003
Берез.
2003
Квітень
2003
Травень
2003
Черв.
2003
Липень
2003
Серпень
2003
Верес.
2003
Жовт.
2003
Листоп.
2003
Грудень
2003
Січень
2004

2004
Черв.
43
2004
Липень
49
2004
Серпень
56
2004
Верес.
65
2004
Жовт.
76
2004
Листоп.
87
2004
Грудень
100
2004
Січень
115
2005
Лютий
130
2005
Берез.
147
2005
Квітень
163
2005
Травень
179
2005
Черв.
195
2005
Липень
210
2005
Серпень
225
2005
Верес.
241
2005

312
326
338
348
357
365
372
377
381
384
386
386
384
383
383
383

2006
Лютий
2006
Берез.
2006
Квітень
2006
Травень
2006
Черв.
2006
Липень
2006
Серпень
2006
Верес.
2006
Жовт.
2006
Листоп.
2006
Грудень
2006
Січень
2007
Лютий
2007
Берез.
2007
Квітень
2007
Травень
2007

399
404
411
419
427
437
447
458
470
483
496
507
516
523
529
533

2007
Жовт.
2007
Листоп.
2007
Грудень
2007
Січень
2008
Лютий
2008
Берез.
2008
Квітень
2008
Травень
2008
Черв.
2008
Липень
2008
Серпень
2008
Верес.
2008
Жовт.
2008
Листоп.
2008
Грудень
2008
Січень
2009

541
543
545
548
550
553
557
560
564
568
572
576
581
585
591
597

2009
Черв.
2009
Липень
2009
Серпень
2009
Верес.
2009
Жовт.
2009
Листоп.
2009
Грудень
2009
Січень
2010
Лютий
2010
Берез.
2010
Квітень
2010
Травень
2010
Черв.
2010
Липень
2010
Серпень
2010
Верес.
2010

638
648
660
671
683
694
704
713
721
728
734
739
742
746
749
752

2011
Лютий
2011
Берез.
2011
Квітень
2011
Травень
2011
Черв.
2011
Липень
2011
Серпень
2011
Верес.
2011
Жовт.
2011
Листоп.
2011
Грудень
2011
Січень
2012
Лютий
2012
Берез.
2012
Квітень
2012
Травень
2012

765
767
769
770
772
773
774
776
780
784
791
799
808
819
831
844

Примітки: 1) η – реальні вертикальні переміщення ділянки залізничної ґрунтової
споруди, що деформується;
2) напівжирним шрифтом виділені зафіксовані реальні вертикальні деформації
залізничної ґрунтової споруди.
ВИСНОВКИ

1. Розроблену методику можливо застосовувати для побудування математичної
інтерполяційної моделі залежності деформацій поверхні ґрунтової споруди від часу.
При цьому немає необхідності проводити геодезичні заміри ґрунтової споруди через
короткі проміжки часу (наприклад, кожного місяця), достатньо лише вибіркової
кількості натурних спостережень, що приводить до економії часу дослідних
організацій та коштів.
2. На відміну від інших методів апроксимації, що дають одне інтерполяційне
рівняння для всього проміжку часу, апроксимація сплайн-функціями дає можливість
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підібрати окреме рівняння для кожного окремого інтервалу з всього проміжку часу,
що приводить до більш детальної апроксимації натурних спостережень.
3. Можливо проводити інтерполяцію сплайн-функціями різного степеня для
кожного окремого інтервалу з всього проміжку часу, потім визначити збіжність
результатів з натурними спостереженнями та вибрати для апроксимації оптимальну
степінь сплайн-функції. Таким чином на різних окремих інтервалах з всього проміжку
часу можлива різна (найбільш оптимальна) степінь апроксимації сплайн-функціями.
4. Математична інтерполяційна модель дає результати прогнозування в часі
деформацій земляного полотна залізниці. Застосування сплайнів при визначенні
геометричних параметрів ґрунтової споруди дає можливість врахувати зміни
розрахункової схеми у разі деформування основи з наступним врахуванням
інерційних зусиль.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
Шаповал І.А. – завідувач лабораторією управління системами якості ДП «УкрНДІВ»; Холод К.Ю. –
молодший науковий співробітник ДП «УкрНДІВ»; Ілющенко Б.М. – науковий співробітник ДП
«УкрНДІВ»; Шаповал В.А. – фахівець із сертифікації І-ї категорії ДП «ДОСЗТ»

У статті досліджуються фактори, що впливають на дієвість і
результативність внутрішнього аудиту системи управління якістю,
досліджується процес здійснення аудиту, запропоновано форми документів та
методи аналізування невідповідностей, виявлених під час перевірки.
Постановка проблеми.
Більшість підприємств України на сьогоднішній день мають систему управління
якістю, що відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 [1]. Для підприємств, що
впровадили систему управління якістю, процес проведення внутрішнього аудиту є
основною ланкою системи менеджменту.
Значимість внутрішнього аудиту обумовлена низкою факторів.
По-перше, власники бізнесу отримують можливість впорядкувати процеси в
компанії. Це в багатьох випадках приводить до значної економії коштів. За рахунок
цього підприємства отримують можливість опинитися в більш вигідних конкурентних
умовах на ринку товарів і послуг.
По-друге, що особливо важливо, внутрішній аудит забезпечує можливість
керівництву підприємства отримати інформацію про дійсне положення справ в
системі менеджменту і тим самим «тримати руку на пульсі» та поліпшувати систему
менеджменту на основі отриманої інформації.
По-третє, результати проведення внутрішнього аудиту дають можливість
визначитися з відповідністю/невідповідністю системи менеджменту встановленим
вимогам як ДСТУ ISO 9001:2009, так і документам системи менеджменту.
Безперечна значимість внутрішніх аудитів в переліку процесів підтримки в
робочому стані і вдосконаленні всіх елементів системи управління якістю. Тому,
досить важливо уникнути формальних перевірок і зробити внутрішній аудит
ефективним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Висвітленню основних підходів
проведення внутрішнього аудиту присвячено досить багато праць Ю. Адлера [2] та
В.А. Лапидуса, а також публікацій А.Л. Новицького, Т.Е. Болотіна [3], М.Н.
Артемьевой, К.Х. Рахліна [4], В.А. Кутиріна, М.В. Тучіна [5], О.А. Дмітрієва [6], В.В.
Немченко [7], М.З Святкина. [8] та інших.
В процесі реального проведення внутрішнього аудиту виникають питання,
відповіді на які не вдається знайти в методичних посібниках.
Цілі статті. Дослідити особливості проведення внутрішнього аудиту системи
управління якістю, що забезпечать дієвість і результативність внутрішнього аудиту та
визначити методи аналізу невідповідностей, виявлених у ході проведення
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внутрішнього аудиту, що надасть можливість сприяти поліпшенню системи
управління якістю, попереджуючи виникнення проблем у подальшому.
Викладення основного дослідження.
Проведення аудитів систем якості регламентується ДСТУ ISO 19011:2003 [9].
Але цей стандарт містить лише настанови з менеджменту програм аудитів, з
проведення аудитів систем менеджменту, з оцінки компетентності аудиторів.
На дієвість процесу внутрішнього аудиту ДП «УкрНДІВ» і будь якого іншого
підприємства впливає багато факторів, а саме: рівень підготовки аудиторів, їх
мотивація, ступінь розуміння важливості процесу на всіх рівнях в організації,
доступність викладення процедури внутрішнього аудиту, вибір підходів щодо
аналізування причин виникнення невідповідностей і розробки коригувальних дій та
інші фактори. Усі наведені вище позиції умовно будемо називати - «організація
процесу проведення внутрішнього аудиту», тому зупинимося на них більш детально.
Що стосується кваліфікації аудиторів то крім загальновідомих істин із стандартів
аудитор повинен досконало володіти правилами системи менеджменту підприємства,
повинен розуміти, чому система організації така, яка вона є на сьогоднішній день.
Тому забезпечення процесу кваліфікованими кадрами доцільно здійснювати не тільки
шляхом періодичного навчання на спеціальних курсах в сторонніх організаціях за
програмою «Внутрішній аудит», а й шляхом проведення в межах організації
спеціальних навчальних курсів з обміну досвідом між аудиторами підприємства або
отримання необхідних знань шляхом самостійної підготовки (індивідуального
навчання). В останньому випадку необхідно провести атестацію внутрішніх аудиторів
та документально підтвердити відповідність внутрішніх аудиторів власним вимогам
підприємства.
Вагомою є позиція керівництва до проведення внутрішніх аудитів. Втрата
підтримки вищого керівництва негативно позначається на дієвості процесу, чого
намагаємося уникнути. Інтелект аудитора не повинен обмежуватися перевіркою
виконання правил та вимог, а повинен працювати у напрямі здійснення діяльності по
вдосконаленню організації.
Аудитор повинен мати високий статус, а його діяльність заохочуватися і
стимулюватися. Вибір методів і форм стимулювання залишається, звичайно ж, за
керівництвом організації. Проаналізувавши досвід підприємств в даному напрямку
особливо ефективно поєднання матеріальних (преміювання, тощо) і нематеріальних
форм (нагороди, подяки тощо). [10]
Процес проведення внутрішнього аудиту є обов'язковим елементом системи
менеджменту і
вимагає розробки і документування процедури проведення
внутрішнього аудиту. Методика має бути добре налагоджена і продумана.
Але незважаючи на те, що дослідженню питання присвячено багато робіт,
ефективність проведення внутрішнього аудиту в багатьох випадках залежить від
становлення процедури проведення внутрішнього аудиту в конкретній організації з
врахуванням особливостей і специфіки її роботи.
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Методика проведення процесу внутрішнього аудиту повинна виключити
переписування фраз з документа в документ, встановити принцип планування процесу
в організації та правила взаємодії в процесі проведення аудиту, включаючи
дисципліну корекції планів з аудиту, забезпечити гнучкість адресації сигналу про
невідповідності.
Виділимо основні етапи притаманні процесу: менеджмент програми аудиту,
реалізація програми, проведення аудиту, звітування про результати перевірки, супутні
дії після перевірки. [8].
Вважається найкращою практикою підкріплення процедури бланками протоколів,
необхідних для реалізації процесу.
Програмою аудиту встановлюють цілі та об’єм аудиту, відповідальність,
визначають ресурси, використовувані процедури, застосовувані методи та критерії.
Програмою повинні бути передбачені всі види аудиту, які застосовуються в
організації (плановий, позаплановий, тощо).
Завдяки плануванню персонал, задіяний у процесі, може спланувати свою
діяльність і підготуватися до перевірки. Цей документ повинен бути доступний для
всього персоналу і чітко визначати кого, коли, хто і що при цьому будуть перевіряти.
Як можливий варіант, форму Програми запропоновано на рисунку 1.
ЗАТВЕРДЖУЮ
_____________________
(посада)
_______________________
(прізвище, ініціали)
"___" _____________ 20__ р.
Ціль
Програма аудиту системи управління якістю
проведен
на _________рік
ня
внутрішнього аудиту:
_________________________________________________________________________
Аудит проводиться за
_________________________________________________________________________
__________________
Ресурси
_________________________________________________________________________
______________________________
Періодичність
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Дата

Підрозділ/Функці

Аудитори

№ пункту
ДСТУ ISO 9001 :
2009
(процеси,
документ)

ВСТУПНА НАРАДА:
Представлення групи аудиторів, що проводять внутрішній
аудит, доведення порядку перевірки та програми перевірки,
визначення порядку роботи групи з аудиту, представників
підрозділів, вирішення інших організаційних питань,
пов’яз них з проведенням внутрішнього аудиту.
…….
ЗАКЛЮЧНА НАРАДА:
Обговорення результатів проведених аудитів, розгляд
виявлених невідповідностей та прийнятих по ним
коригувальних дій.

Представник керівництва з якості

______________________
(прізвище, ініціали)

Рисунок 1. Програма аудиту.
Система менеджменту якості Державного підприємства «Український науководослідний інститут вагонобудування» (ДП «УкрНДІВ») сертифікована на
відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2009.
В структуру ДП «УкрНДІВ» входить випробувальний центр продукції
вагонобудування який акредитований Національним агентством з акредитації України
на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 [11] та акредитований в Системі
сертифікації на федеральному залізничному транспорті Російської Федерації на
відповідність вимогам П ССФЖТ 05/ПМГ39-2003 [12]. Документи ДСТУ ISO/IEC
17025:2006 та П ССФЖТ 05/ПМГ39-2003 містять загальні вимоги до компетентності
випробувальних лабораторій, тобто додаткові вимоги до технічної компетентності, які
не охоплені ДСТУ ISO 9001:2009. Для координації робіт по внутрішньому аудиту
складають допоміжний документ користуючись діаграмою Гантта. Форма документу
знаведена на рисунку 2.
Такий підхід у плануванні буде зручний для випробувальних чи калібрувальних
лабораторій, органів з сертифікації продукції тощо.
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Календарний план проведення внутрішніх аудитів на 20__ рік
Місяці року 20__
Примі
Підрозді Аудит
Сфера аудиту
2 3 4 5 6 7
9 1 1 1 тка
л
ори
0 1 2
Іванов
ДСТУ ISO
,
9001 п.п.
Лаборат
5
Петро
___________
орія
в
дослідж
ДСТУ
ення
Сидор ISO/IEC
гальмівн
0
17025 п.п.
ова,
их
6
Петро п.п.
систем
в
____________
залізнич
__
ного
Іванов П ССФЖТ
транспо
05/ПМГ39,
2
рту
Сидор 2003 7 п.п.
5
________
ова
Петре ДСТУ ISO
нко,
9001 п.п.
Сидор ____________
Відділ
ова
______
кадрів
Іванов ДСТУ
,
ISO/IEC
Сидор 17025 п.п.
ова
___________
Аудитори: _____________ ________________
(підпис)
ініціали)

0
5

0
6

(прізвище,

Рисунок 2. Календарний план проведення внутрішніх аудитів.
Згідно з Програмою аудитів на рік складають окремі плани для кожного аудиту.
Цей план повинен бути деталізований та конкретний. В плані необхідно зазначити вид
аудиту, групу аудиторів, критерії аудиту, сферу аудиту, дату і призначений час.
Форма плану аудиту запропонована на рисунку 3.
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План аудиту
від « __ » ____ 20__ р.
в підрозділі
Лабораторія менеджменту якості
Мета і задачі аудиту:
_______________________________________________________________________
______________
Терміни
Критерії
надання
Терміни
Склад
Сфера
аудиту
результатів
аудиторської проведення
аудиту
ДСТУ ISO
аудиту з
групи
аудиту
9001
коригувальними
діями
Контроль документів
П. 4.2
Петренко,
05 січня
Протягом 5
Сидорова
20_
робочих днів
Керівник групи __________________________ __________________
(підпис)
(прізвище, ініціали)
Аудитор
__________________________ __________________
(підпис)
(прізвище, ініціали)
З планом ознайомлений___________ 20__ р.
___________________________ ____________________
(підпис)
(прізвище, ініціали)
Рисунок 3. План аудиту.
Стандарт ДСТУ ISO 9001:2009 не вимагає наявності опитувального листа чи
контрольного листа. Але з власного досвіду ДП «УкрНДІВ» ведення опитувального
листа має свої переваги. Наявність опитувальних листів надає змогу чітко і
недвозначно відновити дії з аудиту.
Опитувальний лист розробляють на підставі плану. Він може містити як відкриті
так і закриті питання, але їх поєднання робить документ більш змістовним для
аудитора. Приклад опитувального листа на рисунку 4.
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Організація ДП
Аудитори Іванов
І.О.,Сидорова К.П.
«УкрНДІВ»
Підрозділ Відділ кадрів
Розділ ДСТУ
ISO 9001:2009,
Зміст запитання
документ
П.4.2 Вимоги до документації
4.2.3
Перевірити наявність актуальних
4.2.4
редакцій документів системи
управління якістю та ознайомлення
з ними
4.2.4
Перевірити ведення особових справ
на деяких співробітників,
документів, що стосуються атестації
співробітників (наказ, графік,
протоколи, атестаційні листи,
записи в трудовій книжці та
особовій справі та інше), Плану
підвищення кваліфікації
4.2.3
На журналах перевірити наявність
ідентифікатора та їх відповідність
встановленим формам системи
управління якістю.
П. 6.2 Людські ресурси
6.2.1
Перевірити посадову інструкції на
QMS.НДІ.П.6.03 робочому місці. Чи визначено
обов’язки та відповідальність щодо
виконання процедур системи
управління якістю відповідно до
вимог ДСТУ ISO 9001:2009?
QMS.НДІ.П.6.01 Чи є на сьогодні на підприємстві
тимчасовий персонал, що залучений
для виконання певних робіт на
договірній чи контрактній основі?
Пересвідчитися
QMS.ВЦ.П.6.02 Скільки співробітників може
п. 6.12
атестовуватися на одному засіданні?
Перевірити по протоколах чи не
було порушення
QMS.ВЦ.П.6.02 Чи можлива атестація співробітника
п. 6.18
за його відсутності? Були в цьому
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Дата „ ___ ”
___ 2012 р.
Представник
Петрова В.В.
Короткий
В/НВ
зміст
відповіді
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році такі випадки?
QMS.НДІ.П.6.03 Скільки робиться екземплярів
посадової інструкції, де вони
зберігаються? Перевірити
П.8.5 Поліпшування
QMS.НДІ.М.8.03 Які невідповідності були виявлені під
QMS.НДІ.М.8.02 час попереднього внутрішнього
аудиту? Пересвідчитися у виконанні
коригувальних дії
QMS.НДІ.М.8.03 Які рекомендації були в аудитора за
QMS.НДІ.М.8.02 результатами попереднього
внутрішнього аудиту? Пересвідчитися
у виконанні
Представник підрозділу
_________________
_____Петрова
В.В.____
Аудитори
__________________ _____Іванов І.О.______
__________________ _____Сидорова К.П.____
Рисунок 4. Опитувальний лист.
В процесі аудиту виявляють невідповідності. Для фіксування виявлених під час
внутрішнього аудиту невідповідностей використовують бланк аудиторського звіту
про невідповідність. Використання бланку надає змогу чітко ідентифікувати кожну
невідповідність. Форма бланка аудиторського звіту про невідповідність наведена на
рисунку 5.
АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ ПРО НЕВІДПОВІДНОСТІ №____
Назва підрозділу_____________________________________
Дата: 21
липня 20__
Представник підрозділу: ________________________________
Сфера аудиту: ДСТУ ISO 9001:2009, п. 4.2.3
Виявлені невідповідності:
Аудитор: Петренко

Представник підрозділу: _________
аудитора: ___________
Критична
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Підпис
Не критична
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Коригувальні дії з виправлення/попередження:
Аудитор: ___________
Підпис представника
підрозділу: _________
Термін виконання:______________ Підпис особи,
відповідальної за систему якості: ________________________
Коригувальні дії виконано:__________________
(дата)
Аудитор: ___________
підрозділу: _________
Аналіз виконання коригувальних дій:
задовільно
______
незадовільно

Підпис представника

______

Дата закриття:_______________
Підпис представник
керівництва з якості__________________________
Рисунок 5. Форма Аудиторського звіту про невідповідність
На підставі виявлених невідповідностей розробляються коригувальні дії - дії
спрямовані на усунення причин невідповідностей. Процедура виявлення причин
виникнення невідповідностей має декілька етапів наведених на схемі.
Детальний аналіз невідповідності
керівником підрозділу

Створення робочої групи

Аналіз невідповідності (проблеми)

Узагальнення результатів

Коригувальну дію
розроблено

Ні

Так
Оформлення результатів

На першому етапі детальний аналіз невідповідностей здійснюється керівником
структурного підрозділу, що перевірявся.
Для встановлення корінних причин, які сприяли появі невідповідності керівником
підрозділу створюється робоча група в компетентність якої повинні входити питання
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що розглядаються. В групі призначається керівник – особа, відповідальна за
прийняття рішення групою. Дослідження причин появи невідповідностей здійснюють
із застосуванням статистичних інструментів якості. Можливість дослідити,
візуалізувати та ідентифікувати всі можливі причини представляється із
застосуванням мозкового штурму та схеми Ісікави [13], за необхідності застосовують
стратифікацію даних та Діаграму Парето [14]. За результатами детального аналізу
невідповідності група розробляє план реалізації коригувальних заходів та надає його
на затвердження керівнику підрозділу. План зручно представляти у вигляді діаграми
Гантта – рисунок 7.

Заходи
Провести
позапланове
навчання
персоналу
щодо вимог
стандарту та
вимог
процедур
системи
управління
Розробити
доповнення
до посадової
інструкції
Затвердити
розроблений
документ
Перевірити
результативні
сть
коригувально
ї дії

Відповідаль
ний
виконавець

Строк виконання
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

Відмітка
про
виконан
ня

Керівник з
якості

Керівник
підрозділу
Керівник
підрозділу

Керівник підрозділу : _____________ ________________
(підпис)
(прізвище, ініціали)
Рисунок 7. Детальний план реалізації коригувальних заходів
- 37 -

Вісник сертифікації залізничного транспорту

По результатам внутрішнього аудиту оформлюють звіт, що містить рекомендації
щодо поліпшення. Звіт обов’язково повинен бути затверджений і переданий у
підрозділ, що перевірявся. Форма звіту про аудит наведена на рисунку 6.
ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
(посада)
____________________________
(підпис, прізвище та ініціали)
«_____»____________ 20__ р.
ЗВІТ ПРО АУДИТ
від _______________
Аудит проведено на підставі програми аудита на 20__ р. від
______________________________________________
Підрозділ, що перевірявся
___________________________________________________________________
______
Дата
проведення
аудиту
___________________________________________________________________
_________
Представник підрозділу, що перевіряється
_____________________________________________
_______________
(посада,
прізвище,
ініціали)
(підпис)
Виявлено
невідповідностей
___________________________________________________________________
_____
З
них
критичних
___________________________________________________________________
_________________
Висновки
по
результатам
аудиту
___________________________________________________________________
___
Рекомендації по результатам аудиту
___________________________________________________________________
Додатки:
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план аудиту від ________________________.____
- звіти про невідповідності у кількості ___________________ шт.
Керівник
групи
аудиту
___________________________
___________________
(посада,
прізвище, ініціали)
(підпис)
Аудитори
___________________________
___________________
(посада,
прізвище, ініціали)
(підпис)

Рисунок 6. Форма звіту про аудит
Висновки:
Враховуючи вищенаведене, можна стверджувати, що всі визначені та досліджені
чинники безумовно впливають на дієвість внутрішнього аудиту. Якщо ж говорити про
результативність та брати до уваги розглянуті в статті фактори, то в чисельнику
повинна бути націленість аудитора на виявлення істотних проблем, а в знаменнику висока кваліфікація аудиторів, добре налагоджена і продумана методика проведення
процесу.
У статті запропоновано порядок аналізування невідповідностей, виявлених під
час внутрішнього аудиту. Використання ж статистичних інструментів вливає
найкращим чином на якість прийняття рішення. Запропонована методика також
може бути ефективно застосована при визначенні процесів системи управління
якістю, що потребують поліпшення.
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КРОК ДО УСПІХУ ТА РОЗВИТКУ
Степченкова Н.В., начальник ВУС ДП “ДОСЗТ”, Піскун І.Г., інженер з якості
ІІ категорії ДП “ДОСЗТ”

Почнемо з історичних даних: першими залізницями в Україні стали Перемишль
— Львів (1861) на заході й Одеса — Балта (1865) на півдні країни. У другій половині
19 століття почалося інтенсивне будівництво залізниць у Донбасі, Придніпров'ї,
Кривбасі, що сприяло розвиткові промисловості в цих районах.
Бурхливе зростання залізничного транспорту визначено наступними його
перевагами:
- можливістю створення прямих транспортних зв'язків між великими
підприємствами, розташованими в будь-якому районі (в даний час більше 80%
вантажів вантажаться і вивантажуються на коліях промислових підприємств)
- велика пропускна і провізна спроможність (електрифікована одноколійна
магістраль здатна пропустити в одному напрямку 20-30 млн. т. вантажу на рік, а
двоколійна з автоблокуванням — більше 100 млн. т. на рік);
- великою вантажопідйомністю транспортних засобів досить високою швидкістю
їх пересування і можливістю перевозити будь-які вантажі;
- можливістю спорудження залізниць у будь-якому напрямку і в будь-якому
районі країни, забезпечення стійких зв'язків між районами;
- незалежність від пори року, доби і умов погоди, висока регулярність;
Залізничний транспорт займає провідне місце по безпеці відносно автомобільного
та повітряного, але, звичайно, і цього недостатньо.
Змінити ситуацію на краще може введення обов’язкової сертифікації на
залізничному транспорті. Згідно Наказу Міністерства транспорту України N 207 від
01.06.98р. метою проведення сертифікаційної діяльності на залізничному транспорті
України є:
- забезпечення умов для захисту життя та здоров'я людини під час здійснення
перевезень залізничним транспортом;
- підвищення потенційної безпеки продукції, послуг та процесів на
залізничному транспорті;
- забезпечення умов захисту навколишнього природного середовища від
шкідливих впливів унаслідок використання продукції, що постачається залізничному
транспорту, надання послуг при здійсненні процесів на залізничному транспорті
України;
- підтвердження гарантованого рівня якості та конкурентоспроможності
продукції, послуг та процесів як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках;
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- задоволення потреб клієнтів залізничного транспорту, захист їх прав та
інтересів під час отримання ними певного виду послуг;
- підтвердження можливості проводити підприємницьку діяльність
суб'єктами підприємницької діяльності, які випускають продукцію, надають послуги
або здійснюють процеси, пов'язані з перевезенням пасажирів і вантажів залізничним
транспортом, обслуговуванням і ремонтом транспортних засобів на залізничному
транспорті.
Сертифікація продукції, послуг та процесів на залізничному транспорті України
проводиться виключно органами із сертифікації продукції, одним із яких є створений
спільним наказом від 31.08.1994р. № 456/219 Міністерства транспорту та
Держстандарту України Державне підприємство “Дніпропетровський орган з
сертифікації залізничного транспорту” (ДП “ДОСЗТ”), який на сьогоднішній день є
лідером в сертифікації залізничного транспорту України.
2012 рік став знаковим для розвитку нашого підприємства, адже тільки за цей
рік нами були освоєні такі нові види діяльності:
- початок робіт з перевірки знань працівників суб’єктів перевезення
небезпечних вантажів;
- в рамках наукової роботи – розробка Енергетичної стратегії Укрзалізниці на
період до 2015 року і на перспективу до 2020 року;
- забезпечення методологічною літературою підприємств, що відносяться до
залізничної галузі.
В рамках перевірки знань працівників суб’єктів перевезення небезпечних
вантажів до кінця поточного року планується перевірка знань у 1500 чол., працюючих
на залізницях України. ДП “ДОСЗТ” в своєму штаті має трьох високваліфікованих
викладачів курсу спеціального навчання з питань перевезення небезпечних вантажів у
галузі залізничного транспорту за класами небезпечного вантажу: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 та
9.
Щодо наукової роботи, то метою розробки Енергетичної стратегії Укрзалізниці
на період до 2015 року і на перспективу до 2020 року було максимальне скорочення
витрат на придбання і використання паливно-енергетичних ресурсів при безумовному
забезпеченні прогнозованих об'ємів перевезень, обумовлених розвитком економіки
країни і задоволенням попиту замовників на якісні транспортні послуги.
З травня 2012 року ДП “ДОСЗТ” успішно реалізує видання, що було розроблено
Центром з безпеки на транспорті згідно Закону України «Про перевезення
небезпечних вантажів», постанови Кабінету Міністрів України № 1285 від 31.10.2007
р. «Про затвердження Порядку проведення спеціального навчання працівників
суб’єктів перевезення небезпечних вантажів» та затверджене наказом № 1430 від
25.11.2008 р. Міністерства транспорту та зв’язку України Правила перевезення
небезпечних вантажів (зі змінами станом на 01.01.2012 р.) вимоги яких є
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обов’язковими для суб’єктів господарювання, які є учасниками перевезень
небезпечних вантажів залізничним транспортом.
Починаючі з 2005 року наше підприємство щорічно проводить спільно з
Міністерством інфраструктури України, Укрзалізницею Міжнародну науковопрактична конференцію «Технічне регулювання, сертифікація, діагностика й безпека
на залізничному транспорті». У червні 2012 року на VІІІ Міжнародну науковопрактична конференцію розглядались наступні питання:
- розвиток інфраструктури залізниць України;
- зростання економічної ефективності роботи Укрзалізниці, прагнення
збільшити темпи економічного розвитку галузі, поглиблення євроінтеграції,
запровадження міжнародних стандартів;
- підвищення вимоги до якості, безпеки, комфортності та надійності процесів
перевезення вантажів та пасажирів;
- удосконалення та гармонізації нормативно-технічної документації з вимогами
країн СНД й України;
- оцінка відповідності, сертифікація продукції та атестація виробництв, розробка
та впровадження систем управління якістю;
- єдиний підхід до питань технічного регулювання на «просторі 1520».
Серед видатних робіт поточного року можна виділити сертифікацію
двоповерхового міжрегіонального двосистемного шестивагонного електропоїзду
виробництва "SKODA VAGONKA a.s.", міжрегіонального двосистемного
дев’ятивагонного електропоїзду для пасажирських перевезень на залізницях України
виробництва "Hyundai-Rotem Company" в рамках підготовки України до ЄВРО 2012.
На теперішній час Державне підприємство «Дніпропетровський орган з
сертифікації залізничного транспорту» має атестат акредитації Національного
агентства з акредитації України, який засвідчує компетентність нашого підприємства
відповідно до вимог ДСТУ EN45011-2001 (EN45011-1998) в галузі деревообробна
промисловість, хімічна промисловість, виробництво гумових та пластмасових виробів,
виробництво неметалевих мінеральних виробів, виробництво цементу та виробів з
нього, металургія та оброблення металу, машинобудування, виробництво
електричного та електронного устаткування, виробництво транспортних засобів.
Також ДП «ДОСЗТ» у липні 2011 року призначене на сертифікацію систем управління
в державній Системі сертифікації УкрСЕПРО.
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Рис.1 Бланк сертифіката в системі
ДП “ДОСЗТ

Рис.2 Бланк сертифікату СУЯ

На основі власного досвіду та вивчення проблем сучасної залізничної галузі,
ДП "ДОСЗТ" розробила власну систему сертифікації, яка охоплює не тільки
підтвердження відповідності продукції та послуг загальним стандартам ДСТУ та
ГОСТ, але і специфічним галузевим та міжнародним вимогам – міжнародним
стандартам ISO, UIC, IEC, IRIS, технічним регламентам (ТР), правилам з
міждержавної стандартизації (ПМГ), керівним документам (РД) та методичним
вказівкам (МУ) щодо виконання певних видів робіт, технічним умовам (ТУ) та
типовим технологічним процесам (ТТП), інструкціям з виконання робіт у залізничній
галузі (ЦВ, ЦЛ, ЦТ та ін.).
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Рис.3 Динаміка видачі документів ДП "ДОСЗТ"

Протягом 2012 року ДП ”ДОСЗТ” видав 7 сертифікатів на Систему управляння
якістю та 29 сертифікатів в системі ДП ”ДОСЗТ”, що підкреслює зростання попиту на
сертифікацію не лише в системі УкрСЕПРО.
Протягом всього часу існування нашого підприємства керівництво приділяє
особливу увагу підвищенню рівня кваліфікації працівників ДП "ДОСЗТ", оновленню
та актуалізації, застосовуваних на підприємстві нормативних документів, стандартів
та інших документів. Тільки в поточному році на навчання та підвищення кваліфікації
були направлені 12 фахівців підприємства.
На даному етапі перед підприємством відкривається цілий спектр можливостей
для розвитку та покращення своєї діяльності, тому ДП «ДОСЗТ» на теперішній час
взаємодіє з органами з сертифікації у різних галузях промисловості, випробувальними
центрами та лабораторіями, виробниками, постачальниками та споживачами
продукції для потреб залізничного транспорту в цілях підвищення безпеки руху
потягів, безпеки життя та здоров’я людей, що безсумнівно є першочерговою задачею
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при врегулюванні взаємовідносин між всіма сторонами, задіяними в функціонуванні
залізничного транспорту.
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК
1. Наказ Міністерства транспорту України N 207 від 01.06.98 «Про затвердження
Положення про сертифікаційну діяльність на залізничному транспорті України»
2. Залізничний транспорт України №3 2009, 15 років у сертифікації залізничної галузі.
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ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИДАНИХ СЕРТИФІКАТІВ
За період жовтня 2012р – листопада 2012р. ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
“ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО
ТРАНСПОРТУ” видано наступні сертифікати:
Реєстраційний
номер

Дата
видачі
Термін дії

Заявник (назва та
код ЄДРПОУ)

UA1.099.019130 01.11.2012
9-12
28.10.2017

ТОВ
"Білоцерківський
завод "Трібо"
09108, Київська
обл., м. Біла Церква,
вул. Леваневського,
95, код ЄДРПОУ
35046274

UA1.099.019133 01.11.2012
2-12
28.10.2017

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"ТРІБО РЕЙЛ"
09108, м.Біла
Церква, Київської
обл.
вул.Леваневського,
95 ЄДРПОУ
35046274
ПрАТ
"Коростенський
завод ЗБШ" 11505,
м.Коростень,
Житомирської обл.
вул.Маяковського,
78 код ЄДРПОУ
00282406

UA1.099.019145 01.11.2012
5-12
26.03.2015
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Назва продукції

Відповідає вимогам
(нормативний
документ,
який
зареєстрований
в
установленому
порядку)
Колодки гальмові
ТУ У 6-05495578.017композиційні з
2001
"Колодки
сітчато-дротовим
гальмові
каркасом для
композиційні
з
залізничних
сітчато-дротовим
вантажних вагонів каркасом
для
дет. 2ТР-11, 2ТР-11- залізничних
01 (23.99.11)
вантажних
вагонів.
Технічні умови"
Накладки гальмові ТУ У 26.8-05495578для дискових гальм 047:2011 "Накладки
пасажирських
гальмові
для
вагонів дет. 102ВР дискових
гальм
(23.99.11)
пасажирських
вагонів.
Технічні
умови"

Шпали
залізобетонні
попередньо
напружені типу Ш13 для залізничної
колії 1520мм із
застосуванням
пластмасових
пустотоутворювачів
з П-подібною
шайбою (23.61.12)

п.п. 4.3.1.3, 4.4.1,
4.5.2,
4.6.1,
4.7.2
ДСТУ Б В.2.6-2:2009,
ДСТУ Б В.2.6-57:2008
та
геометричних
розмірів, зовнішнього
вигляду,
тріщиностійкості,
міцності
бетону
товщини
захисного
шару
бетону,
армування,
маркування
і
комплектності за ТУ
У
26.6-30268559225:2009
"Шпали
залізобетонні
попередньо
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UA1.099.019145 01.11.2012
7-12
26.03.2015

ПрАТ
"Коростенський
завод ЗБШ" 11505,
м.Коростень,
Житомирської обл.
вул.Маяковського,
78 код ЄДРПОУ
00282406

UA1.099.019965 13.11.2012
9-12
17.02.2014

ВІДКРИТЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ІНТЕРПАЙП
НИЖНЬОДНІПРОВ
СЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИ
Й ЗАВОД", 49081,
м. Дніпропетровськ,
вул. Столєтова, 21,
код ЄДРПОУ
05393116
ТОВ ВКФ
"Будтранспостач",
49051, м.
Дніпропетровськ,

UA1.099.021247 26.11.2012
8-12
25.11.2014
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напружені типу Ш1-3
для залізничної колії
1520мм
із
застосуванням
пластмасових
пустотоутворювачів з
П-подібною шайбою.
Технічні умови"
Бруси залізобетонні п.п. 4.3.1.3, 4.4.1,
4.5.2,
4.6.1,
4.7.2
попередньо
напружені для
ДСТУ Б В.2.6-2:2009,
стрілочних
ДСТУ Б В.2.6-57:2008
переводів типу Р65 та
геометричних
колії 1520мм марок розмірів, зовнішнього
1/9 та 1/11 із
вигляду,
застосуванням
тріщиностійкості,
пластмасових
міцності
бетону
пустотоутворювачів товщини
захисного
з П-подібною
шару
бетону,
шайбою (23.61.12) армування,
маркування
і
комплектності за ТУ
У
26.6-30268559225:2009
"Шпали
залізобетонні
попередньо
напружені типу Ш1-3
для залізничної колії
1520мм
із
застосуванням
пластмасових
пустотоутворювачів з
П-подібною шайбою.
Технічні умови"
Заготовки коліс
ТУ У 30.2-23365425суцільнокатаних
676:12
"Заготовки
діаметром 968 мм
коліс суцільнокатані
для експорту
діаметром 968 мм для
(30.20.40)
експорту.
Технічні
умови "

кран кінцевий 190
(4304) та кран
кінцевий 4314
(4314Б) (30.20.40-

СОУ МПП 45.060257:2008 "Рейковий
рухомий склад. Крани
кінцеві та стоп-крани
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UA1.099.021550 29.11.2012
9-12
28.11.2013

UA9.099.03403- 02.11.2012
12
29.10.2017

вул. Курсантська, 9,
код ЄДРПОУ
13439878
філіал ТОО "Камкор
Локомотив"Шуский
локомотиворемонтн
ий завод (081129
Республіка
Казахстан, м. Шу,
вул. Паровозна, 1
Код ОКПО
399641080003)
Державному
підприємству
"Донецька
залізниця" (83000,
м. Донецьк, вул.
Артема, 68

гальмівних
систем.
Загальні
технічні
умови"
Тепловоз
ГОСТ
12.2.056-81
"ССБТ. Электровозы
маневровий ТЕМ
KZ № 0001(КПВЕД и тепловозы колеи
30.20.1) (30.20.13- 1520 мм. Требования
00-00).
безопасности"; ГОСТ
22339-88 "Тепловозы
маневровые
и
промышленные. Типы
и
основные
параметры",
по
показниках,
що
наведені у додатку
Надання послуг з
ТУ У 60.1 01074957
012:2009 "Послуги з
перевезення
пасажирів
перевезення
залізничним
пасажирів
транспортом.
залізничним
Послуга з
транспортом. Послуги
перевезення
з
перевезення
пасажирів у
пасажирів
у
приміському
приміському
електропоїзді,
електропоїзді, дизель
дизель поїзді.
поїзді. Послуги з
Послуга з
перевезення
перевезення
пасажирів
у
пасажирів у
електропоїзді, дизель
електропоїзді,
поїзді
підвищеного
дизель поїзді
комфорту. Послуга з
підвищеного
перевезення
комфорту. Послуга пасажирів рейковим
з перевезення
автобусом. Технічні
пасажирів рейковим умови"
автобусом"
(49.31.10)
30.00)

Протягом жовтня-листопада 2012р Органом сертифікації «Дортранстелеком»
сертифікати не видавались.
За період жовтня-листопада 2012 р. ДП «Харківський орган з сертифікації
залізничного транспорту» було видано наступні сертифікати:
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Вісник сертифікації залізничного транспорту
Реєстраційний №

UA1.110.016
4985-12

Дата
реєстрації
та термін
дії
01.11.2012
30.09.2014

UA1.110.016
8458-12

04.11.2012
02.11.2013

UA1.110.017
3383-12

10.10.2012
31.05.2013

ПРАТ "НДІ
"ТЕХНОСТАНДАРТ"
61002, м. Харків, вул.
Дарвіна, 37, кв. 1, код
ЄДРПОУ 32674865

UA1.110.017
5039-12

12.10.2012
31.05.2013

ПРАТ "НДІ
"ТЕХНОСТАНДАРТ"
61002, м. Харків, вул.
Дарвіна, 37, кв. 1, код
ЄДРПОУ 32674865

UA1.110.018
9992-12

31.10.2012
30.04.2013

ПП "Промінь", 86000,
м. Ясинувата,
Донецька обл.,
вул. Герцена, 19,
код ЄДРПОУ
32221156

UA1.110.019
0247-12

31.10.2012
30.04.2013

ТОВ "ЕК "ЗЕНІТ",
01030, м. Київ,
вул. Коцюбинського,
буд. 4Б, код ЄДРПОУ
36177394

Відповідає вимогам
(нормативний
документ)

Виданий

Продукція

ТОВ "Наукововиробниче
підприємство ГОРН",
61075, м. Харків, вул.
Сімнадцятого
Партз'їзду, 38А,
код ЄДРПОУ
36226069
ТОВ "АТАКА",
61050, м. Харків,
Червоношкільна
набережна, 2, код
ЄДРПОУ 30658663,

ремонтні комплекти
для вагонів
залізничного
транспорту

п. 4.11 ГОСТ 454371, п. 5.9 ГОСТ
11269-76,
конструкторської
документації

вали карданні приводу
колісної пари дизельпоїзда ДР-1А КІ125.02.08

ТУ У 35.2-30658663001:2009 «Вали
карданні з шарнірами
нерівних кутових
швидкостей для
залізничного
транспорту. Технічні
умови», КД КІ125.02.08 СБ

вал колінчастий
Д.01.00.000 для
дизелів тепловозів

вимоги щодо хімічного
складу ГОСТ 4543-71,
КД Д.01.00.000
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втулка Д49.8.13-3Пзап вимоги щодо хімічного
валу колінчастого
складу та твердості
Д.01.00.000 для
ГОСТ 4543-71,
дизелів тепловозів
КД Д49.8.13-3Пзап
автозчепи СА-3 для
рухомого складу
залізниць

ГОСТ 22703-91
(п.п. 1.1, 1.3) та КД
106.01.000-0СБ

обладнання гальмове
ДСТУ 4049-2001
для рухомого складу (п. 5.8, 5.16, 5.17, 5.18)
залізниць (повітророзподільники
242-1-01,
електроповітророзподі
льники 305, 305-1)

Вісник сертифікації залізничного транспорту

UA1.110.019
0881-12

31.10.2012
30.10.2014

ПАТ "РЕЙЛ", 11604,
Житомирська обл.,
м. Малин,
вул. Огієнка, 61А,
код ЄДРПОУ
30793280

клини фрикційні
чавунні візків
вантажного вагона,

ТУ У 35.2-30793280003:2010 «Клин
фрикційний чавунний
візка ванта-жного
вагона. Технічні
умови», КД
М1698.00.002Р

UA1.110.019
2663-12

02.11.2012
31.10.2013

ТОВ "Спецкран",
61166, м. Харків,
проспект Леніна, 40,
кімн. 37А,
код ЄДРПОУ
31341901

електроагрегати типу
АД2, АД4 для
живлення
електроенергією
механізованого
колійного
інструмента

ТУ У 35.2-31341901013:2011
"Електроагрегати типу
АБ, АД. Технічні
умови"

UA1.110.020
7385-12

21.11.2012
19.11.2013

ТОВ "Спецкран",
61166, м. Харків,
проспект Леніна, 40,
кімн. 37А,
код ЄДРПОУ
31341901

гайковерти бензинові
моторні типу БГМ для
ремонту верхньої
будови колії

ТУ У 35.2-31341901014:2011 «Гайковерт
бензиновий моторний
типу БГМ. Технічні
умови»

UA1.110.021
3927-12

27.11.2012
19.11.2013

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТ
Ю "АРКСЕЛ", 83017,
Донецька обл.,
м. Донецьк,
пров. В'ятський, б.
2Б, код ЄДРПОУ
31206116

ГОСТ 10051-75
електроди
«Электроды
покрытые
зварювальні марок
металлические для ручной
ЦНИИН-4
дуговой наплавки
(діаметр 4,0 мм) та
поверхностных слоев с
НР-70 (діаметри 3,0 та
особыми свойствами.
Типы»,
4,0 мм)

ГОСТ 9466-75 «Электроды
покрытые металлические
для ручной дуговой сварки
сталей и наплавки.
Классификация и общие
технические условия»
для зварювання та
наплавлення елементів
залізничної колії

За період жовтня-листопада 2012р. Державним підприємством „Орган з
сертифікації АСУ УПП ЗТ” сертифікати не видавались.

За період жовтня-листопада 2012р. Органом з сертифікації продукції
вагонобудування Державного підприємства „Український науково-дослідний
інститут вагонобудування” (ОС ПВ ДП «УкрНДІВ») видано наступні сертифікати:
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Вісник сертифікації залізничного транспорту
Реєстраційний №

UА1.098.019
0007-12

Дата
реєстрації
та термін
дії
31.10.2012
30.10.2014

UА1.098.019
0009-12

31.10.2012
30.10.2014

UА1.098.019
0010-12

Виданий

Відповідає
вимогам
(нормативний
документ)
Арматура
ТУ У 35.2-32602434з’єднувальна для
031:2011 «Арматура
безрізьбових труб
з’єднувальна для
пневматичних систем
безрізьбових труб
рухомого складу
пневматичних
(штуцер 4370М,
систем рухомого
ніпель 4371М, штуцер
складу залізниць.
в зборі 4374М,
Технічні умови»
трійник 4375М,
трійник в зборі
4375М-01, ніпель
4378М, муфта 4379М,
муфта 4379М-01),
ДКПП 35.20.40
(30.20.40)
Авторежим 265А-4 ТУ У 35.2-32602434гальмового обладнання 025:2008„Авторежим
вантажних вагонів,
и гальмового
ДКПП 35.20.40
обладнання
(30.20.40)
вантажних вагонів.
Технічні умови”
Продукція

ТОВ „АрмаПром”, код
ЄДРПОУ 32602434,
юридична адреса: 01103,
м. Київ, вул. Кіквідзе,
13,адреса виробництва:
41300, м. Кролевець
Сумської обл.,
вул. Франка, 19

ТОВ „АрмаПром”, код
ЄДРПОУ 32602434,
юридична адреса: 01103,
м. Київ, вул. Кіквідзе,
13,адреса виробництва:
41300, м. Кролевець
Сумської обл.,
вул. Франка, 19
31.10.2012 ТОВ „АрмаПром”, код Кран кінцевий 4304М- ТУ У 35.2-3260243430.10.2014
ЄДРПОУ 32602434,
1(для гальмівної
020:2005 „Крани
юридична адреса: 01103, системи залізничного
кінцеві. Технічні
м. Київ, вул. Кіквідзе,
рухомого складу),
умови”
13,адреса виробництва:
ДКПП 35.20.40
41300, м. Кролевець
(30.20.40)
Сумської обл.,
вул. Франка, 19

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

UA3.099.044
2-12

Дата
реєстрації
та термін
дії
26.11.2012
13.09.2013

Відповідає
вимогам
(нормативний
документ)
Вагонному
депо 4-х вісних цистерн для відповідно
до
Куп'янськ Південної (код ДКПП) нафто- вимог п. 4.6.,
Продукція

Виданий
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Вісник сертифікації залізничного транспорту
залізниці,
63706,
Харківська обл., м.
Куп'янськ-6, вагонне
депо Куп'янськ.
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продуктів моделей 151443, 15-1427, 15-1547,
15-869, 15-Ц862, 15Ц863, 15-1672, 15-154702, 15-1443-06, 15-1428,
15-1416, 15-1566, 151566-02,
15-1566-06,
15-897; 8-ми вісних
цистерн
для
нафтопродуктів
моделей 15-871, 151500, 15-880; 4-х вісних
напіввагонів моделей
12-753, 12-757, 12-132,
152-1505, 12-1592, 12141;
4-х
вісних
платформ моделей 13401, 13-4012, 13-926; 4х вісних критих вагонів
11-270, 11-066; 11-264,
вісних
11-217;
4-х
критих вагонів хоперів
для зерна і мінеральних
добрив 11-739, 19-752,
11-740; 19-923; 4-вісних
критих вагонів хоперів
для зерна і мінеральних
добрив 19-756, 19Х051, 19-921; 4-вісних
вагонів-самоскидів
(думпкарів)
моделей
31-638, 31-656, 31-657,
31-661,
31-945;
капітального ремонту
вантажних вагонів, а
саме:
4-х
вісних
цистерн
для
нафтопродуктів
моделей 15-1443, 151427, 15-1547, 15-869,
15-Ц862, 15-Ц863, 151672, 15-1547-02, 151443-06, 15-1428, 151416, 15-1566, 15-156602,
15-1566-06,
15-897;
4-х
вісних
напіввагонів моделей
12-753, 12-757, 12-132,
152-1505, 12-1592,
вісних
12-141;
4-х

4.12. ГСТУ 3-06101-95 "Вагони
магістральних
залізниць
колії
1520 мм. Вимоги
безпеки
для
вантажних
вагонів", п.2.1.,
2.2., 2.3. ГОСТ
3475-81
"Устройство
автосцепное
подвижного
состава железных
дорог колеи 1520
(1524)
мм.
Установочные
размеры",
ЦВ0016 "Вантажні
вагони залізниць
України
колії
1520мм. Правила
капітального
ремонту",
ЦВ0017 "Вантажні
вагони залізниць
України
колії
1520
(1524)мм.
Правила
з
деповського
ремонту"

Вісник сертифікації залізничного транспорту
платформ моделей 13401, 13-4012, 13-926; 4вісних критих вагонівхоперів для зерна і
мінеральних добрив 11739, 19-752, 19-756, 19Х051,
11-740,19-921,
19-923

За період жовтня-листопада 2012р. ДП «Харківський орган з сертифікації
залізничного транспорту» видано наступні атестати виробництва:
Реєстраційний №

UA1.110.017
2689-12

Дата
реєстрації
та термін
дії
09.10.2012
03.10.2015

Виданий

Продукція

Публічне акціонерне
товариство
"Металургійний
комбінат "Азовсталь",
87500, м. Маріуполь,
Донецька обл., вул.
Лепорського, 1, код
ЄДРПОУ 00191158
Код ЄДРПОУ:
00191158

рейки залізничні
широкої колії типів
Р75, Р65, Р50, UIC 60,
рейки залізничні
короткі та;
рейки вістрякові типів
ОР50 та ОР65
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Відповідає
вимогам
(нормативний
документ)
ДСТУ 4344:2004
«Рейки звичайні для
залізниць широкої колії.
Загальні технічні
умови»
ТУ У 14-2-1226-99
«Рельсы типов Р50 и
Р65
нетермоупрочненные из
низколегированной
стали для железных
дорог широкой колеи.
Технические условия»
ТУ У 27.1-265241371354:2007 «Рельсы
железнодорожные типа
Р65, закаленные по
поверхности катания и
боковым граням
головки. Технические
условия»
ТУ У 27.1-316321381388:2011 «Рельсы
железнодорожные типа
Р65
поверхностнозакаленны
е из низколегированной
стали. Технические
условия»
ТУ У 27.1-316321381389:2011 «Рельсы
железнодорожные
широкой колеи типа
UIC60. Технические
условия»
ТУ У 27.1-316321381390:2011 «Рельсы
железнодорожные
типов Р65, Р50, UIC60
из

Вісник сертифікації залізничного транспорту

UA1.110.017
2691-12

09.10.2012
03.10.2015

Публічне акціонерне
Накладки рейкові
товариство
двоголові для залізниць
"Металургійний
широкої колії, накладки
комбінат "Азовсталь",
повнопрофільні для
87500, м. Маріуполь,
ізолюючих стиків,
Донецька обл.,
накладки стикові,
вул. Лепорського, 1,
підкладки костильного
код ЄДРПОУ
скріплення, підкладки
00191158
роздільного скріплення
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стали,микролегированн
ой ниобием и ванадием.
Технические условия»
ТУ У 14-2-1255-2000
«Рельсы
железнодорожные
короткие
(нестандартной длины).
Технические условия»
ДСТУ 4814:2007
«Рейки вістрякові типів
ОР 50 і ОР 65. Загальні
технічні умови»
ГОСТ 9960-85 «Рельсы
остряковые.
Технические условия»
ТУ У 27.1-316321381385:2011 «Накладки
двухголовые к рельсам
типов Р50, UIC60, Р65 и
Р75. Технические
условия»
ГОСТ 4133-73
«Накладки рельсовые
двухголовые для
железных дорог
широкой колеи.
Технические
требования»
ДСТУ 3612-97
«Накладки двоголові до
рейок типу Р43.
Загальні технічні
умови» (ГОСТ 1912773)
ГОСТ 19128-73
«Накладки двухголовые
к рельсам типа Р50.
Конструкция и
размеры»
ГОСТ 8193-73
«Накладки двухголовые
к рельсам типов Р65 и
Р75. Конструкция и
размеры»,
ТУ У 77-092-1262-2000
«Накладки
повнопрофільні для
ізолюючих стиків рейок
типів Р65 і Р75.
Технічні умови»
ТУ У 27.1-001903191287-2002 «Накладки
стыковые для рельсов
типа UIC60.
Технические условия»,
ГОСТ 3280-84
«Подкладки
костыльного
скрепления

Вісник сертифікації залізничного транспорту
железнодорожного
пути. Технические
условия»
ГОСТ 12135-75
«Подкладки
костыльного
скрепления к
железнодорожным
рельсам типа Р50.
Конструкция и
размеры»
ГОСТ 8194-75
«Подкладки
костыльного
скрепления к
железнодорожным
рельсам типов Р65 и
Р75. Конструкция и
размеры»
ГОСТ 16277-93
«Подкладки
раздельного скрепления
железнодорожных
рельсов типов Р50, Р65
и Р75. Технические
условия»

UA1.110.019
2298-12

02.11.2012
21.03.2015

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТ
Ю "КЕРЧЕНСЬКИЙ
МЕТАЛУРГІЙНИЙ
КОМПЛЕКС", 98306,
АР Крим, м. Керч,
вул. Войкова, 13,
код ЄДРПОУ
37978351

деталі ізоляції
стрілочних переводів
залізничної колії

ТУ У 31.601116472-085-2001
«Деталі ізоляції
стрілочних
переводів
залізничної колії.
Технічні умови»

UA1.110.021
4778-12

28.11.2012
25.11.2015

ПАТ "РЕЙЛ", 11604,
Житомирська обл.,
м. Малин,
вул. Огієнка, 61А,
код ЄДРПОУ
30793280

комплекти
зносостійких деталей
візків вантажних
вагонів моделі 18-100
для залізничного
транспорту

UA9.110.036
05-12

30.11.2012
25.11.2015

Колійний ремонтномеханічний завод
Дебальцеве ДП
"Донецька залізниця",
84700,

капітальний ремонт
укладального крану
УК-25/9-18,

ТУ У 35.230793280005:2012
«Комплект
зносостійких
деталей візків
вантажних
вагонів моделі
18-100. Технічні
умови» та
конструкторської
документації
Правила ремонту
укладального
крана УК-25/918” ЦП-0015
1998 р.
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Вісник сертифікації залізничного транспорту
Донецька обл.,
м. Дебальцеве,
вул. Полтавська, 1а,
код ЄДРПОУ
01097579

Альбом креслень
укладального
крана УК-25/9-18
том 1-5 1986 р.

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

UA3.099.00
33-12

Дата
реєстрації
та термін
дії

26.01.2012
25.01.2015

Виданий

Продукція

Товариству з
обмеженою
відповідальністю
"Шахта
"Білоріченська"
92016, Луганська обл.,
Лутугинський район,
смт. Білоріченський,
вул. Шкільна, 170.

Відповідає вимогам
(нормативний
документ)

ГОСТ 5264-80
"Ручная дуговая
сварка. Соединения
сварные. Основные
типы,
конструктивные
элементы и размеры";
ГОСТ 11534-75
«Ручная дуговая
сварка. Соединения
сварные под острыми
и тупыми углами.
Основне типы,
з технічного
конструктивные
обслуговування з
элементы и размеры";
відчепленням при
ЦВ-0045 "Інструкція
підготовціпід
по підготовці
навантаження
вантажних вагонів до
напіввагонів
перевезень
моделей 12-1505, 12(технічний огляд і
1000, 12-119, 12-532,
технічне
12-575
обслуговування ТОв)
1 порожніх
вантажних вагонів)";
ЦВ-0043 "Інструкція з
технічного
обслуговування
вагонів в
експлуатації"; ЦВ0019 "Інструкція по
зварюванню та
наплавленню при
ремонті вантажних
вагонів та
контейнерів"; ЦВ-
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Вісник сертифікації залізничного транспорту

UA1.099.01
23017-10

UA1.099.01
23016-10

UA1.099.01
23080-10

UA1.099.01
25127-10

29.09.2010
10.12.2014

ТзОВ "Корпорація
Колійні ремонтні
технології" 81135,
Львівська обл.,
Пустомитівський
район, с. Зубра, вул.
Б.Хмельницького, 144

29.09.2010
10.12.2014

ТзОВ "Корпорація
Колійні ремонтні
технології" 81135,
Львівська обл.,
Пустомитівський
район, с. Зубра, вул.
Б.Хмельницького, 144

29.09.2010
10.12.2014

ТзОВ "Корпорація
Колійні ремонтні
технології" 81135,
Львівська обл.,
Пустомитівський
район, с. Зубра, вул.
Б.Хмельницького, 144

06.10.2010
10.12.2014

ТзОВ "Корпорація
Колійні ремонтні
технології" 81135,
Львівська обл.,
Пустомитівський
район, с. Зубра, вул.
Б.Хмельницького, 144

0030 "Вантажні
вагони залізниць колії
1520 мм. Правила з
технічного
обслуговування з
відчепленням"
п.п. 1; 2; 3; 4; 5 табл.1
та п.1.5 ТУ У 35.2скріплення проміжні
30268559-118:2009
пружні КПП-5,
"Скріплення
КПП-5М
проміжні пружні типу
КПП-5. Технічні
умови"
зовнішнього вигляду,
стану поверхні,
форми та розмірів,
зусилля притиснення
рейки, твердості
клема пружна типу
поверхні, глибини
КП-5.4 проміжного
зневуглецьованого
скріплення типу
шару, мікроструктури
КПП-5 (КПП-5М)
сталі, витривалості
робочої та
монтажної,
пружності, маси,
маркування
прокладки
зовнішнього вигляду,
підрейкові типів
кольору, форми,
ПРП-3.2 для рейок
розмірів, маси, стану
типу Р 65 з пружним поверхні, твердості,
скріпленням
статичної жорсткості
при стисненні,
компенсуючої сили,
водовбирання,
масловбирання,
зберігання фізико
механічних
властивостей після
впливу кліматичних
факторів та
маркування
вкладиші ізолюючі
форми та розмірів,
підпружні типів ВІ- зовнішнього вигляду,
М з термопластів
електричного опору,
для укладання на
водовбирання,
рейки типів Р 65 і
масловбирання,
скріплення
ударної міцності,
проміжного типу
твердості,
КПП-5 (КПП-5М)
сприймання
підвищеної
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Вісник сертифікації залізничного транспорту

UA1.099.01
60037-11

UA1.099.01
60038-11

UA1.099.01
60039-11

UA1.099.01
60040-11

01.11.2011
10.12.2014

ТзОВ "Корпорація
Колійні ремонтні
технології" 81135,
Львівська обл.,
Пустомитівський
район, с. Зубра, вул.
Б.Хмельницького, 144

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

01.11.2011
10.12.2014

ТзОВ "Корпорація
Колійні ремонтні
технології" 81135,
Львівська обл.,
Пустомитівський
район, с. Зубра, вул.
Б.Хмельницького, 144

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

01.11.2011
10.12.2014

ТзОВ "Корпорація
Колійні ремонтні
технології" 81135,
Львівська обл.,
Пустомитівський
район, с. Зубра, вул.
Б.Хмельницького, 144

скріплення проміжні
пружні КПП-5-К

01.11.2011
10.12.2014

ТзОВ "Корпорація
Колійні ремонтні
технології" 81135,
Львівська обл.,
Пустомитівський
район, с. Зубра, вул.
Б.Хмельницького, 144

втулки регулювальні
ВР-65-К для
проміжних
скріплень
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температури та
впливу кліматичних
факторів, маси,
маркування
зовнішнього вигляду,
стану поверхні,
форми та розмірів,
макроструктури,
глибини
зневуглецьованого
шару, поверхні зламу
анкеру, механічних
властивостей, маси,
маркування, що
встановлені в ТУ У
35.2-30268559070:2007 "Анкер
закладний для
пружних колійних с
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
п.п. 1; 2; 3; 4 табл.2
та п.1.2; 1.6 ТУ У
35.2-33133794006:2010 Вузли
скріплень проміжних
пружних типу КПП5-К. Технічні умови.
зовнішнього вигляду,
кольору, форми,
розмірів, маси, стану
поверхні,
електричного опору у
сухому стані,
твердості,
водовбирання,
масловбирання,

Вісник сертифікації залізничного транспорту

UA1.099.01
60042-11

UA1.099.01
60044-11

UA1.099.00
92047-09

UA1.099.00
92048-09

01.11.2011
10.12.2014

ТзОВ "Корпорація
Колійні ремонтні
технології" 81135,
Львівська обл.,
Пустомитівський
район, с. Зубра, вул.
Б.Хмельницького, 144

01.11.2011
10.12.2014

ТзОВ "Корпорація
Колійні ремонтні
технології" 81135,
Львівська обл.,
Пустомитівський
район, с. Зубра, вул.
Б.Хмельницького, 144

17.12.2009
10.12.2014

ТзОВ "Корпорація
Колійні ремонтні
технології" 81135,
Львівська обл.,
Пустомитівський
район, с. Зубра, вул.
Б.Хмельницького, 144

17.12.2009
10.12.2014

ТзОВ "Корпорація
Колійні ремонтні
технології" 81135,
Львівська обл.,
Пустомитівський
район, с. Зубра, вул.

сприймання
підвищеної
температури при
циклічному впливі,
впливу кліматичних
факторів та
маркування, що встан
п.п. 1.1, 1.2 (в т.ч.
табл.1; табл.2), 1.5.
стики зварні рейок
ТУ У 35.2-30268559типу Р65
261:2009 "Стики
залізничних колій та
зварні рейок типуР65
елементів їх
залізничних колій та
з'єднань, що
елементів їх з'єднань,
виконані
що виконані
безпосередньо на
безпосередньо на
колії методом
колії методом
алюмінотермітного
алюмінотермітного
зварювання
зварювання. Технічні
умови."
форми та розмірів,
зовнішнього вигляду,
стану поверхні,
електричного опору у
сухому стані,
твердості,
водовбирання,
Вкладиші ізолюючі
масловбирання,
підпружні типів ВІударної міцності,
К з термопластів
сприймання при
циклічному впливі
підвищеної
температури, впливу
кліматичних
факторів,ресурсу по
кількості
зовнішнього вигляду,
форми та розмірів,
анкер закладний АЗмакроструктури,
2 для пружних
поверхні зламу
колійних скріплень
анкеру, механічних
КПП-5
властивостей, маси,
стану поверхні,
маркування
конструкції та
розмірів, механічних
болт клемний для
властивостей
рейкових скріплень (тимчасового опору,
границі текучості,
відносного
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Вісник сертифікації залізничного транспорту
Б.Хмельницького, 144

UA1.099.00
92051-09

UA1.099.00
92053-09

UA1.099.00
92054-09

UA1.099.00
92055-09

17.12.2009
10.12.2014

17.12.2009
10.12.2014

видовження при
розтягу, твердості за
Брінелем та за
Роквелом),
різьблення, зміщення
вісі болта відносно
вісі стрижня болта,
маркування

ТзОВ "Корпорація
Колійні ремонтні
технології" 81135,
Львівська обл.,
Пустомитівський
район, с. Зубра, вул.
Б.Хмельницького, 144

гайки для клемних
та закладних болтів

конструкції та
розмірів, механічних
властивостей,
різьблення,
маркування

ТзОВ "Корпорація
Колійні ремонтні
технології" 81135,
Львівська обл.,
Пустомитівський
район, с. Зубра, вул.
Б.Хмельницького, 144

прокладки
підрейкові гумові
типів ПРЦП-4,
ПРЦП-5, ПРЦП-6 та
прокладки
нашпальні гумові
типів ПНЦП 31-1,
ПНЦПД-5, ПНЦПС33, ПНЦПС-34,
ПНД-1 для рейкової
колії з рейками типу
Р65

основних розмірів,
зовнішнього вигляду,
фізико-механічних
показників гум, маси
прокладок,
маркування

17.12.2009
10.12.2014

ТзОВ "Корпорація
Колійні ремонтні
технології" 81135,
Львівська обл.,
Пустомитівський
район, с. Зубра, вул.
Б.Хмельницького, 144

пружний рейковий
з'єднувач типу ПРЗ65

17.12.2009
10.12.2014

ТзОВ "Корпорація
Колійні ремонтні
технології" 81135,
Львівська обл.,
Пустомитівський
район, с. Зубра, вул.
Б.Хмельницького, 144

прокладки
підрейкові типів
ПРП-2.1, ПРП-2.2,
ПРП-2.3, ПРП-2.4,
ПРП-2.5 для рейок
типу Р 50 та Р 65 з
пружним
скріпленням

- 61 -

зовнішнього вигляду,
основних параметрів
та геометричних
розмірів, циклічного
навантаження,
величини
зневуглецьованого
шару, відсутності
захисного покриття,
параметрів
контактних
поверхонь, твердості,
матеріалу,
маркування
зовнішнього вигляду,
кольору, форми,
розмірів, маси, стану
поверхні, твердості,
статичної жорсткості
при стисненні,
компенсуючої сили,
водовбирання,
масловбирання,

Вісник сертифікації залізничного транспорту

17.12.2009
10.12.2014

ТзОВ "Корпорація
Колійні ремонтні
технології" 81135,
Львівська обл.,
Пустомитівський
район, с. Зубра, вул.
Б.Хмельницького, 144

17.12.2009
10.12.2014

ТзОВ "Корпорація
Колійні ремонтні
технології" 81135,
Львівська обл.,
Пустомитівський
район, с. Зубра, вул.
Б.Хмельницького, 144

UA1.099.00
92061-09

17.12.2009
10.12.2014

ТзОВ "Корпорація
Колійні ремонтні
технології" 81135,
Львівська обл.,
Пустомитівський
район, с. Зубра, вул.
Б.Хмельницького, 144

UA1.099.00

17.12.2009

ТзОВ "Корпорація

UA1.099.00
92056-09

UA1.099.00
92059-09

зберігання фізико
механічних
властивостей після
впливу кліматичних
факторів та
маркування
конструкції та
розмірів, механічних
властивостей
(тимчасового опору,
границі текучості,
відносного
видовження при
болт закладний для
розтягу, твердості за
рейкових скріплень
Брінелем та за
Роквелом),
різьблення, зміщення
вісі голівки та
підголівки болта
відносно вісі стрижня
болта, марку
форми та розмірів,
вкладиші ізолюючі
зовнішнього вигляду,
підпружні типів
електричного опору,
ВІП-65.1, ВІП-65.1водовбирання,
С, ВІП-60.1-В, ВІПмасловбирання,
60.1-З, ВІП-60.1-Зударної міцності,
С, ВІП-60.1-В-С з
твердості,
термопластів для
сприймання
укладання на рейки
підвищеної
типів Р 65, Р50,
температури та
UIC60 і скріплення
впливу кліматичних
проміжного типу
факторів, маси,
КПП-5
маркування
форми та розмірів,
зовнішнього вигляду
та кольору,
електричного опору,
водовбирання,
масловбирання, сили,
втулки ізолюючі
руйнуючої втулку
для рейкових
при згинанні,
скріплень типу КБ розтягнені, стисканні
в спеціальному
пристрої, ударної
в'язкості, сприймання
підвищеної
температури та
впливу клімат
клема пружна типу зовнішнього вигляду,
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Вісник сертифікації залізничного транспорту
92063-09

UA1.099.00
92064-09

UA1.099.00
92066-09

UA1.099.00
92067-09

UA1.099.00
92068-09

10.12.2014

Колійні ремонтні
технології" 81135,
Львівська обл.,
Пустомитівський
район, с. Зубра, вул.
Б.Хмельницького, 144

КП-5.2 проміжного
скріплення типу
КПП-5

17.12.2009
10.12.2014

ТзОВ "Корпорація
Колійні ремонтні
технології" 81135,
Львівська обл.,
Пустомитівський
район, с. Зубра, вул.
Б.Хмельницького, 144

накладки ізолюючі
стикові НІС-65 для
рейок типу Р65

17.12.2009
10.12.2014

ТзОВ "Корпорація
Колійні ремонтні
технології" 81135,
Львівська обл.,
Пустомитівський
район, с. Зубра, вул.
Б.Хмельницького, 144

стики клеєболтові
ізолюючі
високоміцні типу
КІВ 65

17.12.2009
10.12.2014

17.12.2009
10.12.2014

ТзОВ "Корпорація
Колійні ремонтні
технології" 81135,
Львівська обл.,
Пустомитівський
район, с. Зубра, вул.
Б.Хмельницького, 144
ТзОВ "Корпорація
Колійні ремонтні
технології" 81135,
Львівська обл.,

стану поверхні,
форми та розмірів,
зусилля притиснення
рейки, твердості
поверхні, глибини
зневуглецьованого
шару, мікроструктури
сталі, витривалості
робочої та
монтажної,
пружності, маси,
маркування
форми та розмірів,
зовнішнього вигляду
та кольору, питомого
об'ємного
електричного опору,
фізико-механічних
показників,
навантаження у
стику, твердості,
водовбирання,
масловбирання,
впливу кліматичних
факторів, маси,
маркування
зовнішнього вигляду,
геометричних
параметрів;
електричного опору
ізоляційних
прокладок та стику
після виготовлення,
після 24 годин
зволоження та після
циклічного
навантаження; опору
зсуву, моменту зриву
гайок

шайби плоскі типу
ШП-1.3 для
рейкових скріплень
типу КБ

параметрів і розмірів,
маси, зовнішнього
вигляду, матеріалу
для виготовлення
шайб, захисного
покриття, маркування

костилі для
залізниць широкої
колії

конструкції та
розмірів, якості
поверхні, зміщення
загостреної частини,

- 63 -

Вісник сертифікації залізничного транспорту
Пустомитівський
район, с. Зубра, вул.
Б.Хмельницького, 144

UA1.099.01
43533-10

UA1.099.00
33872-11

UA1.099.00
33886-11

UA1.099.01
94701-11

24.11.2010
23.02.2013

22.03.2011
21.03.2013

22.03.2011
21.03.2013

21.12.2011
20.12.2013

розтягу
навантаженням,
марки сталі,
маркування
Трансформатори
силові (сухі та
масляні) класів
напруг 6; 10; 35 кВ
та потужністю від
6,3 до 16000 кВА.

ГОСТ 12.2.007.0-75,
ГОСТ 12.2.007.2-75

балки надрессорные
тележки грузовых
вагонов колеи 1520
мм (чертеж №
1750.00.001)

ОСТ 24.153.08-78
"Тележки двухосные
грузовых вагонов
колеи 1520 мм.
Детали литые.
Технические
требования", чертёж
№ 1750.00.001

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",
креслення №
1750.00.002

башмаки гальмівні
неповоротні для
вантажних вагонів
залізниць колії 1520
мм

ГОСТ 3269-78
"Башмак тормозной
неповоротный для
грузовых вагонов
железных дорог
колеи 1520 мм.
Технические
условия", креслення
№ 0136.40.016

ТОВ "ЕЛІЗ", 69093, м.
Запоріжжя, вул.
Звенигородська, 9
Компания "Bhilai
Engineering
Corporation Limited",
Hathkoj Village,
Industrial Area, Bhilai490026, Chattisgarh,
Индия ("Бхилай
Инжиниринг
Корпорэйшн
Лимитед", Хатхкодж,
Индустриальный
район, г. Бхилай490026, Чаттисгарх,
Индия)
Компания "Bhilai
Engineering
Corporation Limited",
Hathkoj Village,
Industrial Area, Bhilai490026, Chattisgarh,
Индия ("Бхилай
Инжиниринг
Корпорэйшн
Лимитед", Хатхкодж,
Индустриальный
район, г. Бхилай490026, Чаттисгарх,
Индия)
Товариство з
обмеженою
відповідальністю "СП
Нові Залізничні
Технології", 87509,
Донецька обл., м.
Маріуполь, вул.
Заозерна, буд. 50,
довіреність № 12 від
18.11.2011р. від ТОВ
"Південний механо-
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ливарний завод"

UA1.099.00
75541-11

UA1.099.02
00148-11

14.06.2011
07.06.2013

ТОВ "ВО
ТЕХЕНЕРГОНАЛАД
КА" 03115, м. Київ,
вул. Серпова, буд. 1.

Шафи керування,
автоматики та
захисту приєднань
підстанцій

27.12.2011
26.12.2013

ТОВ "НВО
"Сєвєродонецький
Склопластик" 93403,
Луганська обл., м.
Сєвєродонецьк, вул.
Промислова, 2

втулки ізолюючі для
роздільних
скріплень типу КБ

пп. 1.1, 1.3.1, 1.3.2,
1.3.3, 1.3.5, 1.6, 1.7,
1.8 ТУ У 31.236265820-001:2009
"Шафи керування,
автоматики та
захисту приєднань
підстанцій. Технічні
умови".
п.п.1-9 табл. 1, п.п.
1.5, 1.6, 1.7, 1.8 ТУ У
35.2-30268559180:2006 "Втулки
ізолюючі для
роздільних скріплень
типу КБ. Технічні
умови"

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОВЕДЕНИХ ТЕХНІЧНИХ НАГЛЯДІВ
Протягом жовтня-листопада 2012р. ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
“ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО
ТРАНСПОРТУ” проведено наступні технічні нагляди за виготовленням
сертифікованої продукції та за атестованими виробництвами:
1. ПАТ ″Білоцерківський з-д ЗБК″
2. ПКТБ ЦВ УЗ
3. ДП “Укрспецвагон”
4. ТОВ ДАК Енергетика
5. ТзОВ ″АПП ″ Львівське″
6. ТзОВ ″НВП ″Інтертерм″
7. ТзОВ ″Корпорація КРТ″
8. ТзОВ ″Львівцентробуд″
9. Вагонне депо Куп‛янськ
10.ТОВ «ІНТЕР»
11. «Дніпропетровський завод з ремонту тепловозів «Промтепловоз»
12. ГНВО ″СХІДПРОМСЕРВІС″
13.ПАТ ″Запорізький завод ГТВ″
14.ТОВ ″НВП ″РІСТ″
15.ТзОВ «Автономні джерела струму»
16.ТзОВ ″ДМЗ″Карпати» ( «Дослідно-механічний завод «Карпати»)
17.ПАТ ”Дніпровагонрембуд”
18.Каховський з-д електрозварювального устаткування.
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19.ВЧД ″Каховка″
20.Нікопольський Ливарно-механічний завод
21.“Huta Bankowa” Spolka z o
22. ПАТ Дружковський з-д металевих виробів

23.ТОВ НЖТ
За період жовтня-листопада 2012р. «Дортранстелеком» не проводив технічні
нагляди.
Протягом жовтня-листопада 2012 р. ДП «Харківський орган з сертифікації
залізничного транспорту» проведено наступні технічні нагляди за виготовленням
сертифікованої продукції та за атестованими виробництвами:
1. ПрАТ «Дніпроспецмаш».
2. ПРАТ «НВЦ «ТРАНСШМАШ»
3. ДП «Завод імені В.О. Малишева»
4.Пирятинське
учбово-виробничого
підприємство
Полтавського
УВО «Електроконтакт» УТОС
5. Колійний ремонтно-механічний завод Дебальцеве
6. Дочірнього підприємства «Трансмашінвест» ПАТ «Луганськтепловоз»
7. АТ «ХАРП»
За період жовтня-листопада 2012р. ОС ПВ ДП „УкрНДІВ” було проведено
технічні нагляди за виготовленням сертифікованої продукції та за атестованим
виробництвом на наступних підприємствах:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ДП УДЦЗРП „Укррефтранс”;
ДП „Дарницький вагоноремонтний завод”;
ПАТ „Сталь”;
ТОВ „Жмеринське підприємство „ЕКСПРЕС”;
ТОВ „Укртранспневматика”;
ПАТ „Лебединський МБДЕ завод „Темп”;
ТОВ „Укртрансдеталь”;
ТОВ НВП „ВОСТОК”;
ТОВ „СУВІК „ГРАНІТ”.

За період жовтня-листопада 2012р. Державним підприємством „Орган з
сертифікації АСУ УПП ЗТ” технічні нагляди не проводились.
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Повідомляємо, що з 01.07.2012 р. введено в дію наступні ДСТУ:
ДСТУ EN
50121-1:2010

ДСТУ EN
50121-4:2010

Залізничний
транспорт.
Електромагнітна
сумісність. Частина
1. Загальні
положення (EN
50121-1:2006, IDT)
Залізничний
транспорт.
Електромагнітна
сумісність. Частина
4. Емісія та
несприйнятливість
сигнальної та
телекомунікаційної
апаратури (EN
50121-4:2006, IDT)

діє**

29.020;
29.280;
45.020;
33.100

чинний з 0107-12 згідно
наказу №
608 від 2812-10 (ІПС
1-2011)

діє**

29.020;
29.280;
45.020;
33.100

чинний з 0107-12 згідно
наказу №
608 від 2812-10 (ІПС
1-2011)

** документ в фонді НД відсутній (ще не надрукований)

Крім того, в розробці знаходяться інші частини EN 50121:
Код
завдан
ня

Код проекту
нормативног
о документа
згідно з
Українським
класифікато
ром
нормативних
документівД
К 004

Назва
проекту
нормативног
о документа
та вид
роботи

1
001.2.1
-2012

2
29.020;
29.280;
45.020

002.2.1
-2012

29.020;
29.280;
45.060.01

3
Залізничний
транспорт.
Електромагн
ітна
сумісність.
Частина 2.
Емісія завад
всієї
залізничної
системи в
довкілля.
Розроблення
ДСТУ
Залізничний
транспорт.
Електромагн
ітна
сумісність.
Частина 3-1.
Рухомий
склад. Поїзд

Позначен
ня
міжнарод
них
(регіонал
ьних)
норматив
них
документ
ів (ISO,
IEC, EN
тощо)
4
EN
501212:2006
Cor:2008

Строк виконання
(місяць, рік)
початок
подано
для
затвердж
ення

Технічн
ий
комітет
стандар
тизації,
відпові
дальни
й за
розробл
ення

5
03.2012

6
12.2012

7
ТК 22

EN
50121-31:2006
Cor:2008

03.2012

12.2012

ТК 22
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іярозробни
к та
співвикон
авці

Джерело
фінансув
ання

8

9
Мінекономрозвитку

Мінекономрозвитку
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003.2.1
-2012

29.020;
29.280;
45.060.01

005.2.1
-2012

29.020;
29.280;
45.020

і локомотив.
Розроблення
ДСТУ
Залізничний
транспорт.
Електромагн
ітна
сумісність.
Частина 3-2.
Рухомий
склад.
Прилади.
Розроблення
ДСТУ
Залізничний
транспорт.
Електромагн
ітна
сумісність.
Частина 5.
Емісія й
несприйнятл
ивість
стаціонарни
х установок і
пристроїв.
Розроблення
ДСТУ

EN
50121-32:2006
Cor:2008

03.2012

12.2012

ТК 22

Мінекономрозвитку

EN
501215:2006
Cor:2008

03.2012

12.2012

ТК 22

Мінекономрозвитку
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