Вісник сертифікації залізничного транспорту
ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
З метою удосконалення нашого видання «Вісник сертифікації залізничного
транспорту» та отримання Вами інформації, що цікавить саме Вас,
пропонуємо надсилати на нашу адресу питання, стосовно яких Ви бажаєте
отримати інформацію. Редакція буде розміщати питання, що надходитимуть
від читачів та давати відповіді на них.

ДО УВАГИ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН!

Оформлення

передплати

офіційного

друкованого

видання

«Вісник

сертифікації залізничного транспорту» можливе шляхом заключення договору
(текст в електроному виді розміщено на офіційному сайті ДП "ДОСЗТ") та
виставлення рахунку на передплату. Для цього від замовника необхідна наступна
інформація:

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

Детальну інформацію ви можете отримати за телефоном +38(056)7871842,
+38(056)7916047.
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27
березня
2014
року
ДЕРЖАВНЕ
ПІДПИЄМСТВО
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО
ТРАНСПОРТУ" отримало дозвіл № 330.14.30 на виконання випробувань
електричного устатковання електричних станцій та мереж, технологічного
електрообладнання напругою понад 1000В(до 100 кВ включно) від
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ на підставі висновку експертизи ТОВ СП «Товариство
технічного нагляду ДІЕКС» від 03.03.2014 № 32349901-01.1-10-0093.14.
Згідно з дозволом атестований випробувальний центр ДП"ДОСЗТ" може
виконувати випробування та виміри в наступному електроустаткуванні :
1 Силові трансформатори, автотрансформатори і масляні реактори.
2 Напівпровідникові перетворювачі.
3 Силові конденсатори.
4 Акумуляторні батареї.
5 Кабельні лінії.
6 Вводи та прохідні ізолятори.
7 Підвісні та опорні ізолятори.
8 Масляні та електромагнітні вимикачі.
9 Вакуумні вимикачі.
10 Елегазові вимикачі.
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11 Вентильні розрядники та обмежувачі перенапруг.
12 Струмообмежувальні сухі реактори
13 Вимірювальні трансформатори.
14 Комплектні розподільні установки внутрішнього та зовнішнього розташування.
15 Заземлювальні пристрої.
16 Роз’єднувачі, короткозамикачі та відокремлювачі.
17 Пристрої релейного захисту.
В результаті проведення випробувань Замовник отримує професійну оцінку
стану електроустаткування та протоколи випробувань.
Ми готові до подальшої співпраці.
У разі зацікавленості просимо звертатись за телефонами:
+38 (056) 787 18 42
+38 (056) 791 60 47
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УДК 531.3
ВПЛИВ ОПОРУ КОЧЕННЮ НА АМПЛІТУДИ КОЛИВАНЬ ВІЗКІВ
Бондаренко Л.Н., к.т.н; доцент; Колбун В.В. к.т.н; доцент ДНУЗТ;
Жаковский О.Д. к.т.н; доцент ДП “ДОСЗТ”

Вступ. Звичайно при рішенні задач на вільні та вимушені коливання опором
кочення задаються орієнтовно, через коефіцієнт тертя кочення. Також враховується
тертя в підшипниках, звичайно через коефіцієнт опору, який є похідною величиною
від коефіцієнта тертя кочення.
Уточнення амплітуд коливань, встановлення умов по недопущенню
резонансних явищ і обмеження амплітуд вимагають знань аналітичних залежностей
між опором коченню та головними геометричними розмірами та механічними
константами матеріалів контактуючих тіл.
Аналіз

досліджень.

Зараз

опір

коченню

знаходиться

або

через

експериментальні величини коефіцієнта тертя кочення, або з використанням
абсолютної величини опору. Це заважає вести цілеспрямовані дії по зменшенню
опору коченню або регулюванню за допомогою величини опору амплітуд коливань.
Ціль статті. Встановити, з використанням аналітичних залежностей щодо
визначення опору коченню, вплив тертя кочення на амплітуди коливань візків з
канатною відкаткою та співвідношень між опором коченню при обертанні
зовнішньої та внутрішньої обойм підшипників кочення.
Матеріал досліджень. Амплітуда коливань візка з канатною відкаткою
визначається звичайно з метою знаходження як амплітуд коливань візка, так і
динамічних навантажень в канаті [1].
При рішенні задачі приймаємо допущення, які звичайно приймаються, крім
того, що не будемо нехтувати опором коченню коліс.
Оберемо початок координат в точці О та приймемо напрямок осі х в бік, як
показано на рис.1.
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Рівняння руху візка з урахуванням коефіцієнта опору руху w запишімо у
вигляді
&&
x + p2 ⋅ x ±

g ⋅w
=0
1+ γ

,

(1)

де γ – коефіцієнт, який враховує обертальні маси; р2=с/(1+γ)·G; G – загальна маса
візка. Особливістю рівняння (1) є те, що перед третій складовій може бути як знак
«плюс» так і знак «мінус».
У перший інтервал руху, що починається в момент t=0 і х=А0, а

x&

=0

швидкість від’ємна і потрібно поставити знак «мінус». Тоді рівняння (1) буде мати
вигляд:
&&
x + p2 ⋅ x − a ⋅ p2 = 0

,

(2)

де a=g·G·w/c (м).

Рис.1. Розрахункова схема для визначення амплітуд коливань візка з канатною відкаткою

Рішення цього рівняння при вказаних початкових умовах
x = ( A0 − a) ⋅ cos p ⋅ t + a

;

(3)

швидкість дорівнює
V = x& = −( A0 − a) ⋅ p ⋅ sin p ⋅ t

.

(4)

Із (4) очевидно, що коли аргумент pt стає рівним π швидкість обертається в
нуль, тобто візок досягає свого крайнього правого положення і це відхилення
дорівнює
A1 = ( A0 − a) ⋅ cos π + a = − A0 + 2 ⋅ a

,

(5)

і за абсолютною величиною воно менше початкового на величину 2·a=2·g·G·w/c.
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Якщо абсолютна величина А1 задовольняє нерівності c·|A1|>g·w/(1+γ) (або
|A1|>a), тоді сила пружності каната більше сил тертя і візок почне рухатись в бік
позитивних значень х.
Звичайно, що рівняння руху для цього випадку буде мати вигляд
&&
x + p2 ⋅ x + a ⋅ p = 0

.

(6)

Якщо змістити початок відліку часу і початкові умові прийняти у вигляді t=0;
х=А1; x& =0, тоді рішення рівняння (2) отримаємо у вигляді
x = ( A1 + a ) ⋅ cos p ⋅ t − a

.

(7)

Неважко переконатись, що А2=-А1-2а або А2=А0-4а.
Із цього бачимо, що за один період коливань амплітуда зменшується на одну і
ту ж величину 4а і послідовність амплітуд утворює арифметичну прогресію і
огинаючи буде пряма лінія.
Таким чином, якщо відома амплітуда А2 коливань в кінці першого періоду, то
можна записати, що А0-А2=4а і
A0 − A2 =

4⋅ g ⋅G ⋅ w
c

.

(8)

Із цього рівняння може бути знайдена величина коефіцієнта опору руху візка
w=

( A0 − A2 ) ⋅ c
4⋅ g ⋅G

.

(9)

Маючи теоретичну чіткість, ця формула має суттєвий практичний недолік:
витрати енергії на внутрішнє тертя в канаті можуть суттєво вплинути на точність
визначення величини w. Тому спробуємо використати цю формулу в інших цілях.
У [2] доведено, що коефіцієнт тертя кочення колеса по рейці з великою
достовірністю може бути знайдено аналітично через півширину плями контакту b,
яка знаходиться з використанням теорії контактних деформацій Герца.
При лінійному контакті [2]
k = 0, 225 ⋅ b ⋅ e −1,2⋅R

,

(10)

При точковому
k = 0,16 ⋅ b ⋅ e −0,2⋅R

,

(11)
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де R – в метрах.
Оскільки величина w звичайно знаходиться з виразу [1]
w=

µ⋅d + 2⋅k
µ⋅d
k
⋅ kp =
⋅ kp + ⋅ kp
2⋅ R
2⋅ R
R

,

то формулу (9) можна записати у вигляді
( A − A2 ) ⋅ c
µ⋅d
k
⋅ kp + ⋅ kp = 0
2⋅ R
R
4⋅ g ⋅G

,

а підставивши сюди величину k із (10) можна знайти величину kр
kp =

( A0 − A2 ) ⋅ c ⋅ R
d
4 ⋅ g ⋅ G ⋅ (µ ⋅ + 0, 225 ⋅ b ⋅ e−1,2⋅R )
2

(12)

при рейці з плоскою головкою, а при рейці з закругленою головкою
kp =

( A0 − A2 ) ⋅ c ⋅ R
d
4 ⋅ g ⋅ G ⋅ (µ ⋅ + 0,16 ⋅ b ⋅ e −0,2⋅R )
2

.

(13)

Нагадаємо що величина µ в цих формулах – коефіцієнт тертя підшипників,
приведений до цапфи. Оскільки в підшипниках кочення може обертатися як
внутрішня, так і зовнішня обойми при нерухомій відповідно зовнішній і внутрішній,
то невідомо яку величину d підставляти в формули (12) і (13).
Якщо коефіцієнт тертя кочення шарика або ролика по зовнішній обоймі k23, а
по внутрішній k13, то момент необхідний для обертання підшипника у випадку
обертання внутрішній обойми (зовнішня обойма нерухома)
P ⋅ (k13 + k23 ) ⋅ Dвн
dш

M1 =

,

де Dвн – діаметр доріжки кочення внутрішньої обойми, dш – діаметр шарика.
При обертанні зовнішньої обойми
M2 =

P ⋅ (k13 + k23 ) ⋅ Dзов
dш

.

У випадку обертання, наприклад, внутрішньої обойми та діаметрі колеса D
опір його обертанню
w1 = P ⋅ (k13 + k23 ) ⋅

Dзов
µ⋅d
= P⋅
D ⋅ dш
D

.

(14)
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Із цього рівняння можна вивести, що коефіцієнт µ, наведений в довідковій
літературі є не що інше як
µ=

k13 + k23
dш

,

(15)

і під терміном «цапфа» при обертанні внутрішньої обойми необхідно розуміти
діаметр доріжки кочення, тобто d=Dвн; при обертанні зовнішньої обойми d=Dзов .
Оскільки величина коефіцієнта тертя кочення може бути знайдена
аналітично, то із формули (12) можна визначити µ
 ( A − A2 ) ⋅ c ⋅ R
 1
µ= 0
− k ⋅
 4 ⋅ g ⋅ G ⋅ k p
 2 ⋅ d

.

(16)

Аналіз отриманих формул дозволяє зробити наступні висновки:
-

запропоновані формули, які враховують опір коченню на амплітуди
коливань, дозволять прискорити розрахунки та дати більш точні
залежності впливу різних факторів на амплітуди;

-

як і слід було чекати, врахування тертя кочення в ходових частинах
різко зменшує амплітуду коливань.

Література
1.Расчет и конструирование горных транспортных машин и комплексов / Штокман
И.Г., Кондрахин П.М., Маценко В.Н. и др. – М.: Недра, 1975. – 464 с.
2.Бондаренко Л.М., Довбня М.П., Ловейкін В.С. Деформаційні опори в машинах. –
Дніпропетровськ: VAL – Дніпро, 2002. – 200 с.
УДК 531.3
Вплив опору коченню на амплітуди коливань візків/ Бондаренко Л.М.,
Колбун В.В., Жаковський О.Д.
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Доведено, що врахування опору тертя коченню в ходових частинах різко
зменшує амплітуду коливань
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УДК 625.24.006.354

АНАЛІЗ ПРИЧИН ПОШКОДЖЕННЯ ВАГОННОГО ПАРКУ
ПІД ЧАС ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ
Самойлов П.С. начальник відділу розвитку ДП "ДОСЗТ", Тищенко О.С., інженер з
науково-технічної інформації II кат. ДП "ДОСЗТ", Калашніков Д.Я., инженер з
впровадження техніки та технологій ІІ кат. ДП "ДОСЗТ"

Анотація – проведено аналіз, та розглянуті основні причини та випадки
пошкодження вантажних вагонів.
Ключові
пошкодження

слова:

вагонний

вантажного

парк,

вагона,

вантажно-розвантажувальні

вантажно-розвантажувальні

роботи,

механізми,

схоронність вагонного парку, оцінка відповідності вимогам.
Постановка проблеми: Залізнична галузь є одною з основних бюджетних
галузей економіки України. Головним джерелом надходжень доходів залізничного
транспорту є прибуток за перевезення вантажів у внутрішньому та міждержавному
сполученні.
Складовою

частиною

процесу

перевезення

є

організація

вантажно-

розвантажувальних робіт. Роботи по навантаженню або вивантаженню вантажів
можуть виконуватися як механізмами вантажовласників так і залізниць.
Ці механізми мають механічний контакт з вагонами і тим самим суттєво
зменшують строк експлуатації та збільшують імовірність механічних пошкоджень.
Пошкодження вантажного вагона – це порушення справного стану вагона або
його складових частин унаслідок зовнішніх впливів, що перевищують рівні, установлені ГОСТ 22235-76 та порушенням Технічних умов навантаження, а також унесення
змін у конструкції вагонів, заварювання дверей, люків, знімання бортів платформ,
дверей піввагонів, знімного устаткування вагонів тощо, свердління (пробивання,
пропалювання) отворів для кріплення вантажів у деталях вагонів, а також кріплення
до них вантажів за допомогою зварювання без дозволу залізниці.
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Ціль статті: Виявити причини пошкодження вантажних вагонів під час
виконання вантажно-розвантажувальних робіт та викласти пропозиції щодо
забезпечення схоронності вагонного парку та підвищення відповідальності
керівників та посадових осіб при пошкодженні вантажних вагонів.
Аналіз та дослідження:
До вантажно-розвантажувальних механізмів відносяться:
• вантажопідіймальні крани (рис. 1);

Мостовий кран

Козловий кран

Гусеничний стріловий кран

Портальний кран

Автомобільний кран

Рис. 1. Вантажопідіймальні крани

• навантажувачі (рис. 2);

Фронтальний автонавантажувач

Навантажувач колод
Рис. 2. Навантажувачі

• вагоноперекидачі (рис. 3);
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Боковий під’ємно-поворотний вагоноперекидач

Вагоноперекидач роторний

Рис. 3. Вагоноперекидачі

• інші.
Для розвантажування піввагонів із сипучими вантажами через люки також
використовуються підвищені колії (рис. 4).

Рис. 4. Розвантажувальна площадка з підвищеною колією

Головні причини пошкодження кузовів вантажних вагонів – це використання
несправних вантажно-розвантажувальних механізмів (рис. 5), неправильні способи
навантаження та розвантаження вантажів, порушення правил виконання маневрових
робіт (рис. 6), незадовільний стан під’їзних колій, використання несправних вагоноперекидачів, перевезення вантажів із недопустимою вологістю, порушення режиму
розігріву змерзшихся вантажів в тепляках. Багато пошкоджень в кузовах з'являються
в результаті недоброякісного ремонту та поганого обслуговування вагонів під час
експлуатації їх.
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Рис. 5. Падіння крана козлового

Рис. 6. Схід вагонів з підвищеної колії

У чотирьохвісних вагонів бувають такі несправності (рис. 5-7):
− вигини і злами верхньої обв’язки;
− злам і відрив стійок;
− пошкодження зварних з'єднань кріплення стійок;
− розширення кузова;
− пошкодження кришок розвантажувальних люків, торцевих дверей та їх
запорів;
− пошкодження пристроїв для ув’язки і скоб.

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Вигини і злами верхньої обв’язки виникають із-за пошкоджень на вагоноперекидачах, а також під час навантаження або розвантаження піввагонів грейферними
кранами. В кришках розвантажувальних люків можуть бути тріщини, прогини,
ураження корозією і пробоїни в полотні, тріщини та злами в кутиках і ребрах, обрив
кронштейнів шарнірних з'єднань. Пошкодження кришок люків та пристроїв для
ув’язки виникають під час недбалого розвантаження сипучих вантажів грейферними
16

Вісник сертифікації залізничного транспорту
кранами, а також під час неправильному навантажуванню важкими вантажами.
Основні несправності торцевих дверей – обрив шарнірних петель, злами пристроїв
що замикають, перекоси та вигини каркасу створом. Головна причина пошкодження
дверей – ненадійне їх кріплення. Якщо піввагон завантажений з неповністю зачиненими стулками, під час руху вони вигинаються під дією вантажу. Якщо двері залишаються відчиненими після розвантаження піввагону, стулки провисають на петлях
під час руху вагону в порожньому стані.
Невиконання керівниками та працівниками вимог ГОСТ 22235-76 та технічних
умов навантаження, в частині схоронності вагонного парку при виконанні вантажнорозвантажувальних робіт приводить до пошкодження рухомого складу.
Підставою для пред’явлення вантажовідправникам, вантажоодержувачам, власникам під’їзних колій, портам, підприємствам і організаціям, винним у пошкодженні
вантажних вагонів (далі – винна сторона), претензій щодо відшкодування збитків є
акт про пошкодження вагона форми ВУ-25 або ВУ-25М (у разі машинної обробки
актів) і акт загальної форми ГУ-23, які складаються відповідно до Правил складання
актів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 28.05.2002 N 334,
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08.07.2002 за N 567/6855.
Висновок:
В постановці проблеми було визначено термін пошкодження вантажного
вагону, та основні засоби при яких відбувається пошкодження вагонів при
вантажних операціях.
Аналіз

причин

пошкодження

вагонного

парку

під

час

вантажно-

розвантажувальних робіт показав, що основною причиною пошкодження вагонів,
являється людський фактор, це недбале відношення до технічного стану механізмів,
площадок та невиконання вимог нормативно-технічної документації, виконання
своїх особових обов’язків під час проведення вантажно-розвантажувальних робіт.
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ДП «ДОСЗТ», згідно поставлених перед ним завдань щодо визнання
відповідності в галузі залізничного транспорту, запропонувала власникам вагонного
парку а також Укрзалізниці, вирішення проблеми, завдяки впровадженню системи
відповідності вимогам нормативно-технічної документації при виконанні вантажнорозвантажувальних робіт підприємствами та організаціями, що створить підвищення
відповідальності працівниками підприємствами та організаціями які виконують
вантажні операції з вагонами
Література:
1. ГОСТ 22235-76 "Вагоны грузовые магистральные железных дорог колеи
1520мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве
погрузочно-разгрузочных и маневровых работ";
2. "Технические условия погрузки и крепления грузов" Москва 1990г.;
3. "Правил складання актів" затверджених наказом Міністерства транспорту
України від 28.05.2002 N 334, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
08.07.2002 за N 567/6855.
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ЗЕМЛЯНЕ ПОЛОТНО. ПРИЧИНИ ВТРАТИ ЙОГО НЕСУЧОЇ
ЗДАТНОСТІ
Ворона О.М. – інженер ІІ категорії відділу розвитку ДП “ДОСЗТ”

Анотація: дослідження основних причин втрати несучої здатності
земляного полотна залізничної колії.
Ключові слова: дефекти і деформація земляного полотна на мережі
залізниць, оцінка технічного стану, утримуючі споруди.
До теперішнього часу шляхів вирішення проблеми стабілізації земляного
полотна на сучасному рівні було не так вже багато. Пропозиції, які
розробляються

вченими,

зацікавленими

спеціалістами,

як

правило,

впроваджуються з великими труднощами. Заходи з стабілізації земляного
полотна здійснюються тільки на ділянках, що не забезпечують безпеку руху
поїздів. Дистанції колії погано оснащені технікою, перелік технологій
виробництва робіт КМС вкрай обмежений, працюють тільки по строго
відпрацьованій схемі і зачасту без проектів, а значить і без техніко-економічного
обґрунтування здійснюваних заходів. В результаті вартість будівельномонтажних робіт невиправдано висока, а самі заходи не надають належного
ефекту.
У нових умовах господарювання та реструктуризації основним джерелом
доходів у колійному господарстві буде ресурсозбереження.
Керівники

виробництва

повинні

володіти

інформацією

про

нові

прогресивні конструкції по стабілізації земляного полотна й способах їх
впровадження, вміти правильно оцінити вибранні рішення.
Земляне полотно - інженерна споруда, розраховане на довгий термін
служби. У ньому можуть виникати і накопичуватися дефекти і деформації.
Земляне полотно є частиною технічної системи «верхню будову колії земляне полотно підстава». Воно, з одного боку, має сприймати навантаження
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від верхньої будови колії (ВБК) , а з другого забезпечувати несучу здатність на
будь-яких конструкціях.
Аналіз стану земляного полотна на дорогах виконується по облікової
формі АГУ- 4, яка класифікує всі несправності земляного полотна і поділяє їх на
деформації і дефекти . До деформацій земляного полотна відносять: баластні
заглиблення у основному майданчику, ділянки, опади, спливи, оповзні, обвали,
селі, водорозмиви; до дефектів - звуженню ширини основного майданчика,
завищену крутизну укосів і несправність водовідвідних пристроїв.
Згідно

з

інструкцією

дефекти

є

наслідком

недопрацювань

при

проектуванні земляного полотна, його захисних і укріплювальних споруд;
порушення технології будівельного процесу та тимчасової експлуатації
залізничних ліній, незадовільного поточного утримання і ремонтів залізничної
колії.
Деформації земляного полотна виникають в наступних випадках: при
недостатній несучій здатності грунтів, з яких воно зведене; невідповідність
потужності

верхньої

будови

колії

навантажень

від

рухомого

складу;

недостатньому захисті ґрунтів земляного полотна від несприятливих впливів
кліматичних та інженерно-геологічних факторів (зсуви, селі, повені) . Низька
якість утримання земляного полотна, коли не забезпечується відведення
поверхневих і ґрунтових вод, несвоєчасно усуваються дрібні пошкодження
захістних і укріплювальних пристроїв, що не ліквідуються причини зниження
несущою здатності ґрунтів, та інші порушення призводять до переростання
дрібних пошкоджень в небезпечні деформації, загрожують безпеці руху поїздів.
Протяжність земляного полотна з дефектами та деформаціями від
загальної протяжності залізниць України становить близько 12 %. За видами
дефекти і деформації від загальної протяжності складають: зменшення
конструктивних розмірів основної площадки (ОП) 36,7 %, опади 12,2 %,
водорозмиви 6,7 %, безодні 11,9 %, баластні заглиблення на 13,9 %, зсуви 0,5 %,
обвали 3,2 %, спливи 4,5 %, селі 0,2 %. Дефекти земляного полотна, пов'язані із
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зменшенням його розмірів, є як правило, наслідком осад слабкої основи. Таким
чином, найбільш поширеним видом деформацій на дорогах є опади.
Найбільший відсоток деформування земляного полотна приходиться на
східні та північні регіони. Тут, крім суворих природно-кліматичних, а також
складних інженерно-геологічних умов, розвинені екзогенні геологічні процеси і
явища, які рівною мірою негативно впливають як на ґрунти основи, так і тіла
земляного полотна.
Для посилення земляного полотна нині застосовують як традиційні проти
деформаційні

конструкції

за

апробованими

технологіями,

так

і

нові

конструктивні рішення і технології їх реалізації.
Так, при посиленні земляного полотна передбачають такі заходи:
1. Пристрій вертикальних піщаних дрен і прорізів, видалення торфу або
мулу з підстав вибухами, ущільнення торфу в підставі насипі за допомогою
підгруза, виключення надходження поверхневих або ґрунтових вод в основу
насипу для попередження появи деформацій слабких основ при збільшенні
інтенсивності руху поїздів та зростанні осьових і погонних навантажень;
2. Досипання насипу до величини, яка визначається розрахунком ,
зміцнення підстави для попередження осад (зазвичай більше 5 мм) насипу на
слабкій основі , викликають перенапруження в елементах верхньої будови колії
;
3. Відсипання утримуючих берм і контрбанкетів, анкерування укісної
частини,

послідовну

нарізку

уступів

на

основному

ядрі

насипу

для

попередження сповзання піщаних шлейфів по ядру насипів;
4. Укріплювальні роботи , водовідведення для попередження ерозії слабо
захищених укосів насипів і виїмок:
- для посилення насипів застосовуються підпірні стіни різного виду,
анкерні конструкції, наполегливі призми, контрбанкети, контрфорси.
- бічні присипки до насипах, розширення за рахунок укріплювальних
робіт (підпірні стіни, кам'яні відсипки і т. п.) основного майданчика для
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розміщення баластної призми , що споруджується за новими нормами, та
створення умов для виробництва ремонтних робіт;
- забезпечення нормального водовідведення від баластної призми і узбіч,
закладення тріщин; протипучинною заходи (підвищення шляху на баласт або
заміна слабких ґрунтів основної площадки на глибину , при якій напруження від
поїзного навантаження не перевищують допустимих норм, - приблизно 1,4 м від
верху шпали; осушення ґрунтів односторонньої і двосторонньої зрізанням
глинистих бортів; випуск води з глибоких баластних мішків і гнізд); зміцнення
ґрунтів хімічними та іншими способами при підготовці до укладання
залізобетонних шпал і безстикової колії;
- заміну дерев'яних елементів на бетонні та залізобетонні, профілірування
канав (за розрахунком), усунення ушкоджень при приведенні водовідводів у
відповідність із сучасними вимогами.
Посиленням земляного полотна повинні бути досягнуті його зміцнення і
стабілізація, приведення його розмірів у відповідність з новими нормами
верхньої будови колії, можливість дотримання технологічних вимог при
ремонтних роботах для розміщення на узбіччях людей, шляхових механізмів і
матеріалів.
Посилення елементів земляного полотна проводиться не пізніше ніж за рік
до капітального ремонту колії або напередодні підвищення швидкостей руху
поїздів, введення більш потужних локомотивів та інших заходів з проекту ,
складеним на підставі спостережень і розрахунків , в якому передбачається
поетапне виконання робіт .
Бетонні і бутобетоні масивні стіни влаштовують секціями довжиною 1020 м з наскрізними поперечними швами між ними. Для збору і відведення води,
що потрапляє за стіну, влаштовують застінний дренаж з випусками.
По розташуванню щодо шляху стіни можуть бути низовими (утримують
насип і пів насипи на крутих і зсувних косогорах) і верховими (забезпечують
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стійкість укосів виїмок і пів виїмок або косогору з верхової сторони шляху,
рисунок 1, а, б).
а

б
1

1

H

H

5

2
3
2

3

4

Рис. 1. Підпірні стіни: а - низова; б - верхова; 1 - підпірна стіна; 2 - за
стінний дренаж;
3 - дренажний випуск; 4 - лоток; 5 - зворотна засипка
Збірні залізобетонні стіни дешевше монолітних за рахунок застосування в
роботі проти зсуву тиску місцевого ґрунту Qг. Приклад збірної залізобетонної
підпірної стіни куткового типу показаний на рисунок 2.

Qг

Рис. 2. Збірна залізобетонна підпірна стіна куткового типу
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Пальові підпірні стіни (рисунок 3) переважніше окремо працюючих
забивних паль або буронабивних великого діаметра (шпон). Пальові стіни із
забивних залізобетонних паль розраховуються на дію горизонтального тиску

Е

ґрунту, і коли вони об'єднані залізобетонним ростверком в єдину конструкцію,
опір стіни тиску ґрунту збільшується.

Рис.3. Двохрядна пальова стіна на зсуві
На нижченаведеному рисунку приведені грунтові споруди у вигляді
підтримуючих

стін

(армованих,

грунтових

стін),

армованих

зовні

облицювальної стінкою зі стандартних залізобетонних блоків (наприклад 2,4 м.;
0,6 м.; 0,6 м.), покладених один на одного і спираються на фундамент, а
всередині

-

арматурою

з

антикорозійної

захистом

(металеві

сітки,

великоуламкові ґрунти, щебінь, палі, старопридатних залізобетонні шпали, лом
залізобетону, синтетичні неткані матеріали (геотекстиль), рисунок 4.
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Рис. 4. Гравітаційна габіонна стіна: 1 - габіонна стіна;
2 - контур альтернативного рішення контрбанкети; 3 - критична поверхню
зміщення
У сучасних умовах подорожчання споживаних ресурсів забезпечення
стійкого фінансового положення залізниць нерозривно пов'язане з вирішенням
проблеми їх заощадження - головного джерела економії експлуатаційних
витрат.

Колійне

господарство

характеризується

високим

рівнем

матеріалоспоживання і значною питомою вагою амортизаційних відрахувань,
що пов'язано з високими вимогами до технічного стану верхньої будови колії та
земляного полотна для забезпечення безпечного і безперебійного руху поїздів.
А це передбачає великий обсяг ремонтних робіт, дорогих основних фондів, у
тому числі колійних машин, і обмежений термін служби основних виробничих
засобів і пристроїв.
Стабілізація деформуються ділянок земляного полотна залежить від
правильного виявлення причинно-наслідкових зв'язків процесів і явищ, що
виникають і розвиваються в тілі самої споруди, його основа фундаменту, та
обґрунтованості вибору противодеформаційних заходів. У всіх випадках,
ліквідуючи деформації і стабілізування земляного полотна, слід усувати
причини появи деформацій, своєчасно здійснювати діагностику і мати
довготривалий прогноз.
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Заходи
проектувати

щодо
на

стабілізації

основі

та

посилення

результатів

земляного

спеціальних

полотна

слід

інженерно-геологічних,

мерзлотних, гідрогеологічних та геодезичних спостережень і обстежень, що
виконуються відповідно до вимог діючих нормативних документів.
Проектування

при

цьому

має

вестися

виходячи

з

можливих

несприятливих природних і техногенних впливів на земляне полотно.

Література
1. Технические указания по применению нетканых материалов для
усиления земляного полотна: ЦПИ – 4591 / МПС СССР, Главное управление
пути. – М. : Транспорт, 1989. – 47 с.;
2. Гинзбург, Л. К. Противооползневые удерживающие конструкции / Л. К.
Гинзбург. – М.: Стройиздат., 1979. – 80 с.
3. ДБН В.2.3-19-2008. Споруди транспорту. Залізниці коліїї 1520 мм.
Норми проектування;
4. ДСТУ Б В.2.1-2-96 Основи та фундаменти будинків і споруд. Грунти.
Классифікація
5. ДСТУ Б В.2.1-5-96 Основи та фундаменти будинків і споруд. Грунти.
Методи статистичної обробки результатів випробувань.

26

Вісник сертифікації залізничного транспорту

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИДАНИХ СЕРТИФІКАТІВ
Протягом лютого – березня 2014р. ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
“ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО
ТРАНСПОРТУ”видано наступні сертифікати:
Реєстраційн
ий номер

Продукція
Дата
видачі та
термін дії

Виданий

UA1.099.000
6858-14

04.02.2014
23.01.2019

UA1.099.000
6848-14

05.02.2014
23.01.2019

UA1.099.000
6849-14

05.02.2014
23.01.2019

ПП "АКОНІТ-ДС"
02660, м. Київ, вул.
Шимановського, буд
2/1, оф. 104, код
ЄДРПОУ 30402418,
за довіреністю №50117-6867 від
18.12.2013р. від ВАТ
"Северсталь-метиз"
162600, Російська
Федерація,
Вологодська обл.,
м.Череповець, вул.
50-річчя Жовтня, 1/33
ПП "АКОНІТ-ДС"
02660, м. Київ, вул.
Шимановського, буд
2/1, оф. 104, код
ЄДРПОУ 30402418,
за довіреністю №50117-6867 від
18.12.2013р. від ВАТ
"Северсталь-метиз"
162600, Російська
Федерація,
Вологодська обл.,
м.Череповець, вул.
50-річчя Жовтня, 1/33
ПП "АКОНІТ-ДС"
02660, м. Київ, вул.
Шимановського, буд
2/1, оф. 104, код
ЄДРПОУ 30402418,
за довіреністю №50117-6867 від
18.12.2013р. від ВАТ
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Шурупи колійні

Відповідає
вимогам
(нормативний
документ,
який
зареєстрований
в
установленому
порядку)
Конструкції та розмірів,
якості поверхні, згіну у
холодному стані,
маркування ГОСТ 80971 "Шурупы путевые.
Технические условия"

Болти закладні
для рейкових
скріплень
залізничної колії

Болти закладні для
рейкових скріплень
залізничної колії
виготовляються серійно
з 04.02.2014р. до
23.01.2019р. За
виробництвом
сертифікованої
продукції проводиться
технічний нагляд з
періодичністю один раз
на рік.

Болти клемні для
рейкових
скріплень
залізничної колії

Конструкції та розмірів,
механічних
властивостей, класу
міцності, різьблення,
зміщення вісі голівки
відносно стрижня
болтів, маркування
ГОСТ 16016-79 "Болты

Вісник сертифікації залізничного транспорту

UA1.099.000
6850-14

05.02.2014
23.01.2019

UA1.099.000
6870-14

05.02.2014
23.01.2019

UA1.099.000
7741-14

07.02.2014
29.08.2016

"Северсталь-метиз"
162600, Російська
Федерація,
Вологодська обл.,
м.Череповець, вул.
50-річчя Жовтня, 1/33
ПП "АКОНІТ-ДС"
02660, м. Київ, вул.
Шимановського, буд
2/1, оф. 104, код
ЄДРПОУ 30402418,
за довіреністю №50117-6867 від
18.12.2013р. від ВАТ
"Северсталь-метиз"
162600, Російська
Федерація,
Вологодська обл.,
м.Череповець, вул.
50-річчя Жовтня, 1/33
ПП "АКОНІТ-ДС"
02660, м. Київ, вул.
Шимановського, буд
2/1, оф. 104, код
ЄДРПОУ 30402418,
за довіреністю №50117-6867 від
18.12.2013р. від ВАТ
"Северсталь-метиз"
162600, Російська
Федерація,
Вологодська обл.,
м.Череповець, вул.
50-річчя Жовтня, 1/33
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОПЕТРОВСЬ
КИЙ СТРІЛОЧНИЙ
ЗАВОД", 49098, м.
Дніпропетровськ, вул.
Білостоцького, 181
Код ЄДРПОУ
14367980
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Гайки для
клемних і
закладних болтів
рейкових
скріплень
залізничної колії

Шайби пружинні
двовиткові для
залізничної колії

Переводи
стрілочні
магістральні,
промислового
транспорту та
метрополітену,
з'їзди перехресні,
вплетіння та
сплетіння (згідно
додатків №№128); перетини
глухі(згідно
додатків №№2930); інші
елементи

клеммные для
рельсовых скреплений
железнодорожного
пути. Конструкция и
размеры. Технические
требования"
Конструкції та розмірів,
механічних
властивостей, класу
міцності, покриття,
різьблення, зміщення
вісі отвору гайки
відносно вісі симетрії
ГОСТ 16018-79 "Гайки
для клеммных и
закладных болтов
рельсовых скреплений.
Конструкция и размеры.
Технические
требования"
Геометричних розмірів,
зовнішнього вигляду,
твердості, пружинних
властивостей, висоти
після обжимання
ГОСТ 21797-76 "Шайбы
пружинные
двухвитковые для
железнодорожного
пути. Технические
условия"

конструкторської
документації і креслень,
виготовлення і
складання, маркування,
комплектності щодо
вимог СОУ 45.08000034045-002:2007
"З'єднання та
пересічення залізничних
колій. Загальні технічні
умови", ТУ У 30.214367980-021:2013
"З'єднання і
перетинання
залізничних колій.

Вісник сертифікації залізничного транспорту
верхньої будови
колії (згідно
додатку №31)
Колеса
суцільнокатані за
ГОСТ 10791-2011
(рис.А.1 зі сталі
марки Т, рис. А.3
зі сталі марки Т)

UA1.099.000
8873-14

12.02.2014
09.12.2014

ТОО
"Проммашкомплект",
141200, Республіка
Казахстан,
Павлодарська обл., м.
Екібастуз, вул.
Кунаева, 93, код
ОКПО 40929533

UA1.099.001
0070-14

17.02.2014
16.02.2019

Колеса
суцільнокатані
для рухомого
складу залізниць

UA1.099.001
0126-14

17.02.2014
16.02.2019

UA1.099.001
2001-14

24.02.2014
23.02.2016

ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
"ІНТЕРПАЙП
НИЖНЬОДНІПРОВС
ЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ
ЗАВОД", 49081, м.
Дніпропетровськ, вул.
Столєтова, 21, код
ЄДРПОУ 05393116.
ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
"ІНТЕРПАЙП
НИЖНЬОДНІПРОВС
ЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ
ЗАВОД", 49081, м.
Дніпропетровськ, вул.
Столєтова, 21, код
ЄДРПОУ 05393116.
ТОВ ВКФ
"Будтранспостач",
49089, м.
Дніпропетровськ, вул.
Курсантська, 9, код
ЄДРПОУ 13439878.

UA1.099.001
3730-14

03.03.2014
01.09.2018

ТОВ "Світлофори"
(49000, м.
Дніпропетровськ, пр.

Світлофори
станційні
карликові
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Технічні умови"
ГОСТ 10791-2011
"Колеса цельнокатаные.
Технические условия",
"НБ ЖТ ТМ 02-98
Нормы безопасности на
железнодорожном
транспорте.
Металлопродукция для
железнодорожного
подвижного состава.
Нормы безопасности",
ДСТУ ГОСТ 10791:2006
"Колеса суцільнокатані.
Технічні умови (ГОСТ
10791-2004, IDT)".
ДСТУ ГОСТ 10791:2006
"Колеса суцільнокатані.
Технічні умови".

Бандажі з
гребенем із
вуглецевої сталі
для рухомого
складу залізниць

ГОСТ 398-96 "Бандажи
из углеродистой стали
для подвижного состава
железных дорог
широкой колеи и
метрополитена.
Технические условия"

Трійник 4375М,
трійник в зборі
4375-01М для
рухомого складу
залізниць

ТУ У 30.2-13439878001:2013 "З'єднання
безнарізні для
пневматичних систем
рухомого складу
залізниць. Технічні
умови".
ТУ У 31.6-33908008005:2008 "Світлофори
станційні (карликові).

Вісник сертифікації залізничного транспорту

UA1.099.001
3731-14

03.03.2014
01.09.2018

UA1.099.001
4107-14

05.03.2014
15.12.2017

UA1.099.001
5104-14

12.03.2014
11.03.2015

UA1.099.001
5105-14

12.03.2014
11.03.2015

UA1.099.001
5221-14

12.03.2014
11.03.2016

Кірова, 25В, код
ЄДРПОУ 33908008)
ТОВ "Світлофори"
(49000, м.
Дніпропетровськ, пр.
Кірова, 25В, код
ЄДРПОУ 33908008)
ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
"ІНТЕРПАЙП
НИЖНЬОДНІПРОВС
ЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ
ЗАВОД", 49081, м.
Дніпропетровськ, вул.
Столєтова, 21, код
ЄДРПОУ 05393116.
Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Дузенко і КО ЛТД"
69068, м.
Запоріжжя,Залізничн
ий будинок, 101-А,
код ЄДРПОУ
13630033
Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Дузенко і КО ЛТД"
69068, м.
Запоріжжя,Залізничн
ий будинок, 101-А,
код ЄДРПОУ
13630033
ТОВ "Нікопольський
ливарно-механічний
завод" (53207,
Дніпропетровська
обл. м. Нікополь, вул.
К. Лібкнехта, 169, код
ЄДРПОУ 37196329).
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Технічні умови"
Світлофори
лінзові на
металевих і
залізобетонних
щоглах
Колеса
суцільнокатані
для ремонту
колісних пар
рухомого складу
залізниць

ТУ У 31.6-33908008006:2008 "Світлофори
лінзові на металевих і
залізобетонних щоглах.
Технічні умови"
ТУ У 30.2 - 23365425 683:2012 "Колеса
суцільнокатані для
ремонту колісних пар
рухомого складу
залізниць. Технічні
умови".

Шайби пружинні
двовиткові для
залізничної колії

п.п. 1.1, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9
ГОСТ 21797-76 "Шайбы
пружинные
двухвитковые для
железнодорожного
пути. Технические
условия"

Шайби пружинні
колійні 2.22, 2.24,
2.27 (виконання
2)

п.п. 1.1, 2.4 ГОСТ
19115-91 "Шайбы
пружинные путевые.
Технические условия"

Упори передні,
упори задні
(виливки) для
вантажних та
пасажирських
вагонів

ГОСТ 22703-91 "Детали
литые автосцепного
устройства подвижного
состава железных дорог
колеи 1520 мм. Общие
технические условия";
СОУ МПП 45.060331:2010 "Упори
автозчепного пристрою
для вантажних і
пасажирських вагонів.
Типи. Конструкція та
розміри. Технічні
вимоги".

Вісник сертифікації залізничного транспорту
UA1.099.001
5448-14

13.03.2014
01.09.2018

UA1.099.001
5468-14

13.03.2014
01.09.2018

UA1.099.001
5483-14

13.03.2014
01.09.2018

UA1.099.001
5486-14

13.03.2014
01.09.2018

UA1.099.001
5560-14

13.03.2014
01.09.2018

UA1.099.001
5571-14

13.03.2014
01.09.2018

UA1.099.001
6364-14

18.03.2014
29.10.2014

ТОВ "Світлофори"
(49000, м.
Дніпропетровськ, пр.
Кірова, 25В, код
ЄДРПОУ 33908008)
ТОВ "Світлофори"
(49000, м.
Дніпропетровськ, пр.
Кірова, 25В, код
ЄДРПОУ 33908008)
ТОВ "Світлофори"
(49000, м.
Дніпропетровськ, пр.
Кірова, 25В, код
ЄДРПОУ 33908008)
ТОВ "Світлофори"
(49000, м.
Дніпропетровськ, пр.
Кірова, 25В, код
ЄДРПОУ 33908008)
ТОВ "Світлофори"
(49000, м.
Дніпропетровськ, пр.
Кірова, 25В, код
ЄДРПОУ 33908008)
ТОВ "Світлофори"
(49000, м.
Дніпропетровськ, пр.
Кірова, 25В, код
ЄДРПОУ 33908008)
ТОВ "Ізопласт"
84112, Донецька обл.,
м. Слов'янськ, вул.
Калініна, 64, код
ЄДРПОУ 30013244

Шлагбауми
автоматичні
переїзні типу
АШ-06
Комплекти
лінзові для
лінзових
світлофорів
Ящики колійні

Муфти
розгалужувальні і
універсальні
Світлофори
переїзні

ТУ У 31.6-33908008009:2008 "Шлагбаум
автоматичний переїзний
типу АШ-06. Технічні
умови"
ТУ У 31.6-33908008007:2008 "Комплекти
лінзові для лінзових
світлофорів. Технічні
умови"
ТУ У 31.6-33908008001:2008 "Ящики
колійні. Технічні умови"
ТУ У 31.6-33908008002:2008 "Муфти
розгалужувальні і
універсальні. Технічні
умови"
ТУ У 31.6-33908008004:2008 "Світлофори
переїзні. Технічні
умови"

Покажчики
маршрутні і
положення

ТУ У 31.6-33908008003:2008 "Покажчики
маршрутні і положення.
Технічні умови"

Ізолятори
штирьові
полімерні типу
ШП 10
(виконання
основне,
виконання 01) та
ШП 20
(виконання
основне,
виконання 01)

ТУ У 31.6-30013244015:2012 "Ізолятори
штирьові полімерні.
Технічні умови" крім п.
3.2.4

Протягом лютого – березня 2014р. Органом сертифікації "Дортранстелеком"
роботи по сертифікації не проводились.
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Вісник сертифікації залізничного транспорту
Протягом лютого – березня 2014р. Державним підприємством „Орган з
сертифікації АСУ УПП ЗТ” було видано такі сертифікати:
Реєстраційний №

UA1.097.001
4526-14

Дата
реєстрації
та термін
дії
06.03.2014
05.03.2015

UA1.097.001
7564-14

25.03.2014
24.03.2015

ТОВ
«РЕАЛ-НП»
63503,
Харківська
обл., м. Чугуїв, вул.
Жадановського, 7, код
ЄДРПОУ 37180256

Вагон
трамвайний
пасажирський,
самохідний, моторний
із
зов-нішнім
джерелом
електроживлення для
широкої колії 1524 мм
тип Т3А, що був в
користуванні

UA1.097.001
7566-14

25.03.2014
24.03.2015

ТОВ
«РЕАЛ-НП»
63503,
Харківська
обл., м. Чугуїв, вул.
Жадановського, 7, код
ЄДРПОУ 37180256

Вагон
трамвайний
пасажирський,
самохідний, моторний
із
зов-нішнім
джерелом
електроживлення для
широкої колії 1524 мм
тип Т3А, що був в
користуванні

UA1.097.001
7673-14

25.03.2014
24.03.2017

KONCERN
«FARMAKOM M.B.»
Š ABAC LIVNICA
«POŽ
EGA»
a.d.
Bakionič ka 14, 31210
Pož ega, Республіка
Сербія

Колодки
гальмівні
композиційні
типів
«Л-400 «ЛЛ» та «Л400 «К» для рухомого
складу залізниць

Виданий

Продукція

ТОВ
«РЕАЛНП»63503,
Харківська обл., м.
Чугуїв,
вул.
Жадановського, 7,код
ЄДРПОУ 37180256

Вагон
трамвайний
пасажирський,
самохідний, моторний
із
зов-нішнім
джерелом
електроживлення для
широкої колії 1524 мм
тип Т3А, що був в
користуванні
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Відповідає
вимогам
(нормативний
документ)
ДСТУ 4799:2007
«Вагони трамвайні
пасажирські.
Вимоги пожежної
безпеки та методи
контролювання»,
ДСТУ 4876:2007
«Вагони трамвайні
пасажирські.
Загальні технічні
вимоги»
ДСТУ 4799:2007
«Вагони трамвайні
пасажирські.
Вимоги пожежної
безпеки та методи
контролювання»,
ДСТУ 4876:2007
«Вагони трамвайні
пасажирські.
Загальні технічні
вимоги»
ДСТУ 4799:2007
«Вагони трамвайні
пасажирські.
Вимоги пожежної
безпеки та методи
контролювання»,
ДСТУ 4876:2007
«Вагони трамвайні
пасажирські.
Загальні технічні
вимоги»
СОУ МПП 45.060258:2008 «Вагони
вантажні. Колодки
гальмівні композиційні. Загальні
технічні вимоги»,
КД LP.KC.KU501/1 та КД
LP.KC.KU5-01/2

Вісник сертифікації залізничного транспорту
UA1.097.001
7896-14

26.03.2014
25.03.2015

ТОВ
«РЕАЛ-НП»
63503,
Харківська
обл., м. Чугуїв, вул.
Жадановського, 7, код
ЄДРПОУ 37180256

Вагон
трамвайний
пасажирський,
самохідний, моторний
із
зов-нішнім
джерелом
електроживлення для
широкої колії 1524 мм
тип Т3А, що був в
користуванні

UA1.097.001
7942-14

27.03.2014
25.03.2015

ТОВ
«РЕАЛ-НП»
63503,
Харківська
обл., м. Чугуїв, вул.
Жадановського, 7, код
ЄДРПОУ 37180256

Вагон
трамвайний
пасажирський,
самохідний, моторний
із
зов-нішнім
джерелом
електроживлення для
широкої колії 1524 мм
тип Т3А, що був в
користуванні

UA1.097.001
7944-14

27.03.2014
25.03.2015

ТОВ
«РЕАЛ-НП»
63503,
Харківська
обл., м. Чугуїв, вул.
Жадановського, 7, код
ЄДРПОУ 37180256

Вагон
трамвайний
пасажирський,
самохідний, моторний
із
зов-нішнім
джерелом
електроживлення для
широкої колії 1524 мм
тип Т3А, що був в
користуванні

ДСТУ 4799:2007
«Вагони трамвайні
пасажирські.
Вимоги пожежної
безпеки та методи
контролювання»,
ДСТУ 4876:2007
«Вагони трамвайні
пасажирські.
Загальні технічні
вимоги»
ДСТУ 4799:2007
«Вагони трамвайні
пасажирські.
Вимоги пожежної
безпеки та методи
контролювання»,
ДСТУ 4876:2007
«Вагони трамвайні
пасажирські.
Загальні технічні
вимоги»
ДСТУ 4799:2007
«Вагони трамвайні
пасажирські.
Вимоги пожежної
безпеки та методи
контролювання»,
ДСТУ 4876:2007
«Вагони трамвайні
пасажирські.
Загальні технічні
вимоги»

Протягом лютого – березня 2014р. Органом з сертифікації продукції
вагонобудування Державного підприємства „Український науково-дослідний
інститут вагонобудування” (ОС ПВ ДП «УкрНДІВ») видано наступні сертифікати:
Реєстраційний №

Дата
реєстрації
та термін
дії

UА1.098.001
1050-14

20.02.2014
18.02.2017

Відповідає
вимогам
(нормативний
документ)
ТДВ „Попаснянський Колісні пари РУ1ШСертифікат
вагоноремонтний
957-Г рухомого складу відповідності ДСТУ
завод”, код ЄДРПОУ з профілем кочення
ГОСТ 4835:2008
34502350, 93300, м. коліс за ГОСТ 9036-88 „Колісні пари вагонів
Попасна Луганської та з нелінійним
магістральних
Виданий

Продукція
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UА1.098.001
1053-14

20.02.2014
18.02.2017

UА1.098.001
1056-14

20.02.2014
18.02.2017

UА1.098.001
1057-14

20.02.2014
18.02.2017

UА1.098.001
1058-14

20.02.2014
18.02.2017

UА1.098.001
1112-14

20.02.2014
18.02.2017

UА1.098.001

25.02.2014

обл., вул. Залізнична, 1 профілем кочення ІТМ- залізниць колії 1520
73, ДКПП 30.20.40
мм. Технічні умови”,
05539962.078 ТВ
Сертифікат
ТДВ „Попаснянський
відповідності ДСТУ
вагоноремонтний
Осі чистові РУ1Ш
ГОСТ 31334:2009
завод”, код ЄДРПОУ (для колісних пар
„Осі для рухомого
34502350, 93300, м. залізничних вагонів),
складу залізниць
Попасна Луганської ДКПП 30.20.40
колії 1520 мм.
обл., вул. Залізнична, 1
Технічні умови”
Сертифікат
відповідності
ТДВ „Попаснянський
Резервуар запасний
ГОСТ 1561-75
вагоноремонтний
Р7-78 (для гальмівної
„Резервуары
завод”, код ЄДРПОУ
системи залізничних
воздушные для
34502350, 93300, м.
вагонів),ДКПП
автотормозов
Попасна Луганської
30.20.40
вагонов железных
обл., вул. Залізнична, 1
дорог. Технические
условия”
Сертифікат
відповідності ГОСТ
ТДВ „Попаснянський
9246-79 „Тележки
вагоноремонтний
Візки двовісні моделі двухосные грузовых
завод”, код ЄДРПОУ 18-100 типу 2 (для
вагонов
34502350, 93300, м. вантажних вагонів),
магистральных
Попасна Луганської ДКПП 30.20.40
железных дорог
обл., вул. Залізнична, 1
колеи 1520 (1524)
мм. Технические
условия”
Візки двовісні моделі
Сертифікат
ТДВ „Попаснянський 18-1750 (виконання
відповідності ТУ У
вагоноремонтний
1750.00.000.0,
35.2-32258888завод”, код ЄДРПОУ 1750.00.000.0-01,
566:2007 „Візки
34502350, 93300, м. 1750.00.000.0-02 та
двовісні модель 18Попасна Луганської 1750.00.000.0-03) для
1750. Технічні
обл., вул. Залізнична, 1 вантажних вагонів,
умови”
ДКПП 30.20.40
Сертифікат
відповідності ГОСТ
4686-74 „Триангели
ТДВ „Попаснянський
Тріангелі гальмівної
тормозной рычажной
вагоноремонтний
важільної передачі
передачи тележек
завод”, код ЄДРПОУ
візків вантажних
грузовых вагонов
34502350, 93300, м.
вагонів, ДКПП
магистральных
Попасна Луганської
30.20.40
железных дорог
обл., вул. Залізнична, 1
колеи1520 (1524) мм.
Технические
условия”
ТОВ „Керченський
Хомут тяговий
Сертифікат
34
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2193-14

UА1.098.001
2888-14

24.02.2016

27.02.2014
18.04.2017

UА3.098.0039- 28.02.2014
14
28.06.2014

UА1.098.001
3485-14

03.03.2014
28.06.2014

стрілочний завод”, код
ЄДРПОУ 31929136,
38306, АР Крим, м.
Керч, вул. В. Бєлік, 12

ТОВ „ТРАНСМАШ”,
код ЄДРПОУ 32887752,
юридична адреса: 49044,
м. Дніпропетровськ, вул.
Дзержинського, 15А-3,
кв. 3;
адреса виробництва:
50106,
м. Кривий Ріг
Дніпропетровської обл.,
вул. Коломойцевська, 25
ТОВ „Ніжинський
дослідно-механічний
завод” (ТОВ „НДМЗ”),
код ЄДРПОУ 35505991,
16600, м. Ніжин
Чернігівської обл., вул.
Носівський шлях, 56
ТОВ „Ніжинський
дослідно-механічний
завод” (ТОВ „НДМЗ”),
код ЄДРПОУ 35505991,
16600, м. Ніжин
Чернігівської обл., вул.
Носівський шлях, 56
ТОВ „Ніжинський
дослідно-механічний
завод”(ТОВ
„НДМЗ”),код ЄДРПОУ
35505991, 16600, м.
Ніжин Чернігівської
обл., вул. Носівський
шлях, 56

UА1.098.001
3486-14

03.03.2014
28.06.2014

UА1.098.001
3487-14

ТОВ „Ніжинський
дослідно-механічний
03.03.2014
завод”(ТОВ
28.06.2014 „НДМЗ”),код ЄДРПОУ
35505991,16600, м.
Ніжин Чернігівської
35

автозчепного
пристрою
залізничного
рухомого складу
(кресленик
1835.00.001), ДКПП
25.99.29

Напіввагони моделей
12-9044 та 12-9044-01,
ДКПП 30.20.33

відповідності ГОСТ
22703-91 „Детали
литые автосцепного
устройства
подвижного состава
железных дорог
колеи 1520 мм.
Общие технические
условия”

Сертифікат
відповідності ТУ У
35.2-04726120008:2005
„Напіввагони.
Технічні умови”

Атестат виробництва
Виробництво колодок
ГОСТ 30249-97,
гальмівних для
ГОСТ 28186-89, ТУ У
рейкового рухомого
27.5-01033390складу, ДКПП 27.51.13
003:2007, ТУ У 27.5(25.99.29)
01033390-002:2007
Колодка секційна для
електровозів серії ЧС
ДКПП 27.51.13
(25.99.29), серійне
виробництво

Сертифікат
відповідності ТУ У
27.5-01033390002:2007 „Колодки
секційні для
електровозів серії
ЧС. Технічні умови”

Колодка чавунна
гальмова вагонна типу
С,ДКПП 27.51.13
(25.99.29), серійне
виробництво

Сертифікат
відповідності ТУ У
27.5-01033390003:2007 „Колодки
чавунні гальмові
вагонні типу С.
Технічні умови”

Колодка гальмівна
типу „Ф” з металевим
каркасом для
моторвагонного
рухомого складу,
ДКПП 27.51.13

Сертифікат
відповідності ГОСТ
28186-89 „Колодки
тормозные для
моторвагонного
подвижного состава.

Вісник сертифікації залізничного транспорту
обл., вул. Носівський
шлях, 56

UА1.098.001
3488-14

ТОВ „Ніжинський
дослідно-механічний
завод”(ТОВ „НДМЗ”),
03.03.2014
код ЄДРПОУ 35505991,
28.06.2014
16600, м. Ніжин
Чернігівської обл., вул.
Носівський шлях, 56

UА1.098.001
4469-14

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
06.03.2014
„СТАЛЬ”,код ЄДРПОУ
05.03.2016
13386478,91005, м.
Луганськ,вул. Фрунзе,
буд. 107 Д

UА1.098.001
5642-14

ОАО МТЗ
14.03.2014 ТРАНСМАШ, 125190, г.
13.03.2016 Москва, Лесная ул. 28,
Росія
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(25.99.29), серійне
виробництво
Колодка чавунна типу
М (колодка гальмівна
гребенева із сірого
модифікованого чавуну
для
локомотивів),ДКПП
27.51.13 (25.99.29),
серійне виробництво
Апарат поглинальний
МПП-110А-ЛУ (для
автозчепного пристрою
вантажних вагонів)
ДКПП
35.20.40(30.20.40)
серійне виробництво
Повітророзподільники
483А з варіантами
виконання: 483А-02;
483А-03; 483А-03БС;
483А-04; 483А-04БС;
483А-06; 483А-06БС;
483А-07; 483А-07БС
(для гальмівних систем
залізничного рухомого
складу), ТН ВЕД

Технические
условия”
Сертифікат
відповідності ГОСТ
30249-97 „Колодки
тормозные чугунные
для локомотивов.
Технические
условия”
Сертифікат
відповідності ТУ У
35.2-13386478006:2008 „Апарат
поглинальний МПП110А-ЛУ. Технічні
умови”
Сертифікат
відповідності ТУ
24.05.10.062-87
„Воздухораспределители 483А.
Технические
условия”
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ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИДАНИХ АТЕСТАТІВ
Протягом лютого – березня 2014р. ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
“ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО
ТРАНСПОРТУ” були видані такі атестати:
Реєстраційний
№

UА3.099.0016-14

Дата
реєстрації
та термін
дії

Виданий

Публічному
акціонерному
товариству
"Металургтрансремонт
04.02.2014
" Відокремлений
підрозділ
03.02.2017
"Дніпропетровський
завод по ремонту
тепловозів
"Промтепловоз"

Продукція

Відповідає
вимогам
(нормативний
документ)

Капітальний ремонт
тепловозів ТГМ4 та
ТГМ6

ТУ У 33.125839324001:2013 "Ремонт
капітальний
тепловоза серії
ТГМ4. Технічні
умови"

Протягом лютого – березня 2014р. Органом з сертифікації продукції
вагонобудування Державного підприємства „Український науково-дослідний
інститут вагонобудування” (ОС ПВ ДП «УкрНДІВ») були видані такі атестати
виробництв:
Реєстраційний
№

UА3.098.0024-14

UА3.098.0025-14

Дата
реєстрації
та термін
дії

19.02.2014
18.02.2017

19.02.2014

Відповідає
вимогам
Виданий
Продукція
(нормативний
документ)
Атестат
Виробництво з
виробництва ТУ У
деповського ремонту 35.2-01124454-020(ДР), капітального
2003, ДСТУ ГОСТ
ТДВ „Попаснянський ремонту (КР), КРП,
22780:2009, ДСТУ
вагоноремонтний завод”, модернізацій,
ГОСТ 31334:2009,
код ЄДРПОУ 34502350, технічного
ГОСТ 9036-88,
93300, м. Попасна
обслуговування з
ЦВ-ЦЛ-0013, ЦВЛуганської обл., вул. відчепленням (ТО)
ЦЛ-ЦТ-0014, ЦВЗалізнична, 1
рухомого складу,
0019, ЦВ-0030,
ДКПП 30.20.33,
ЦВ-0038, ЦВ-ЦЛ30.20.40, 33.17.11,
0058, ЦВ-ЦЛ-0062,
30.20.91
05539962.078 ТВ
ТДВ „Попаснянський Виробництво
37

Атестат

Вісник сертифікації залізничного транспорту
18.02.2017 вагоноремонтний завод”, запасних частин для
код ЄДРПОУ 34502350, рухомого складу,
93300, м. Попасна
ДКПП 30.20.40
Луганської обл., вул.
Залізнична, 1

UА3.098.0039-14

ТОВ „Ніжинський
дослідно-механічний
завод”(ТОВ
28.02.2014 „НДМЗ”),код ЄДРПОУ
28.06.2014
35505991,16600, м.
Ніжин Чернігівської
обл., вул. Носівський
шлях, 56

Виробництво
колодок гальмівних
для рейкового
рухомого
складу,ДКПП
27.51.13(25.99.29)

виробництва ГОСТ
1561-75, ДСТУ
ГОСТ 1452:2007,
СОУ МПП 45.040112:2006, ТУ У
35.2-01124454055:2007, ДСТУ
ГОСТ 4835:2008,
ДСТУ ГОСТ
22780:2009, ДСТУ
ГОСТ 31334:2009
Атестат
виробництваГОС
Т 30249-97,ГОСТ
28186-89,ТУ У
27.5-01033390003:2007,ТУ У
27.5-01033390002:2007

Протягом лютого – березня 2014р. ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
“ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО
ТРАНСПОРТУ” було видано наступні сертифікати відповідності на сертифіковані
системи управління якістю:
Реєстраційний
№

UA2.099.0837514

Дата
реєстрації
та термін
дії

24.03.2014
23.03.2019

Виданий

Продукція

ПАТ "ДИЗЕЛЬНИЙ
ЗАВОД"

38

Відповідає
вимогам
(нормативний
документ)

проектування,
виробництва,
надання послуг з
ремонту
залізничного
рухомого складу, в
тому числі: вагонів
вантажних
(напіввагонів
ДСТУ ISO
моделей 12-9790, 129001:2009 (ISO
9790-01, 12-9933, 129001:2008, IDT)
9933-01, 12-9791,
вагонів для окатишів
моделі 20-9839,
вагонів –самоскидів
(думпкарів) моделі
33-9901, вагонівхоперів для зерна та
інших харчових
сипких вантажів

Вісник сертифікації залізничного транспорту
моделі 19-9945;
вузлів та деталей для
вагонів вантажних;
візків моделей 181750, 18-9902,
резервуарів
повітряних типу Р778,
код ДКПП 35.20.33
(30.20.33), 35.20.40
(30.20.40), 35.20.91
(30.20.91)

Протягом лютого – березня 2014р. ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
“ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО
ТРАНСПОРТУ” було видано наступні сертифікати в системі ДП “ДОСЗТ”
Реєстрацій
ний №

RCU.007514

Дата
реєстрації
та термін
дії

11.03.2014
16.02.2019

05.03.2014
15.12.2017
RCU.007614

RCU.007714

17.02.2014
16.02.2019

Виданий
ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
"ІНТЕРПАЙП
НИЖНЬОДНІПРОВС
ЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ
ЗАВОД", 49081, м.
Дніпропетровськ, вул.
Столєтова, 21, код
ЄДРПОУ 05393116.
ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
"ІНТЕРПАЙП
НИЖНЬОДНІПРОВС
ЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ
ЗАВОД", 49081, м.
Дніпропетровськ, вул.
Столєтова, 21, код
ЄДРПОУ 05393116.
ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
39

Продукція

Відповідає вимогам
(нормативний
документ)

Бандажі з гребенем
із вуглецевої сталі
для рухомого складу
залізниць

ГОСТ 398-96
"Бандажи из
углеродистой стали
для подвижного
состава железных
дорог широкой
колеи и
метрополитена.
Технические
условия

Колеса
ТУ У 30.2 - 23365425
суцільнокатані для
- 683:2012 "Колеса
ремонту колісних
суцільнокатані для
пар рухомого складу
ремонту колісних
залізниць
пар рухомого складу
залізниць. Технічні
умови".

Колеса
суцільнокатані для
рухомого складу

ДСТУ ГОСТ
10791:2006 "Колеса
суцільнокатані.

Вісник сертифікації залізничного транспорту

12.03.2014
11.03.2016

"ІНТЕРПАЙП
НИЖНЬОДНІПРОВС
ЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ
ЗАВОД", 49081, м.
Дніпропетровськ, вул.
Столєтова, 21, код
ЄДРПОУ 05393116.
ТОВ "Нікопольський
ливарно-механічний
завод" (53207,
Дніпропетровська
обл. м. Нікополь, вул.
К. Лібкнехта, 169, код
ЄДРПОУ 37196329).

залізниць

Технічні умови".

Упори передні,
упори задні
(виливки) для
вантажних та
пасажирських
вагонів

ГОСТ 22703-91
"Детали литые
автосцепного
устройства
подвижного состава
железных дорог
колеи 1520 мм.
Общие технические
условия"; СОУ
МПП 45.060331:2010 "Упори
автозчепного
пристрою для
вантажних і
пасажирських
вагонів. Типи.
Конструкція та
розміри. Технічні
вимоги".

RCU.007814

Протягом лютого – березня 2014р. ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
“ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО
ТРАНСПОРТУ” було скасовано чи призупинено такі сертифікати та атестати:
Реєстраційний №

UA1.099.0242
641-13

Дата
реєстрації
та термін
дії

Виданий

Продукція

Відповідає вимогам
(нормативний
документ)

30.12.2013
29.08.2016

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
'ДНІПРОПЕТРОВСЬК
ИЙ
СТРІЛОЧНИЙ
ЗАВОД', 49098, м.
Дніпропетровськ, вул.
Білостоцького,
181.
Код
ЄДРПОУ
14367980

Переводи стрілочні
магістральні,
промислового
транспорту
та
метрополітену, з'їзди
перехресні,
вплетіння
та
сплетіння
(згідно
додатків
№1-28);
перетини
глухі

конструкторської
документації
і
креслень,
виготовлення
і
складання,
маркування,
комплектності щодо
вимог СОУ 45.08000034045-002:2007
'З'єднання
та

40

Вісник сертифікації залізничного транспорту
(згідно
додатків
№29-30);
інші
елементи верхньої
будови колії (згідно
додатку №31)

UA2.099.0761
0-13

02.04.2013
01.04.2018

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
'ДНІПРОПЕТРОВСЬК
ИЙ
СТРІЛОЧНИЙ
ЗАВОД', 49098, м.
Дніпропетровськ, вул.
Білостоцького,
181.
Код
ЄДРПОУ
14367980

41

пересічення
залізничних
колій.
Загальні
технічні
умови',
ТУ
У
30.2-14367980021:2013 'З'єднання і
перетинання
залізничних
колій.
Технічні умови'

Проектування,
розробки
та
виробництва вузлів
та
деталей
для
локомотивів
залізничних,
трамвайних
та
рухомого
складу;
устаткування
для
залізничних
та
трамвайних колій;
вузлів та деталей для
устаткування
залізничних
та
трамвайних колій;
устаткування
ДСТУ ISO 9001:2009
механічне (включно
(ISO 9001:2008, IDT)
електромеханічне)
сигналізації
та
забезпечення
безпеки
чи
керування рухом на
залізницях
та
трамвайних коліях;
виливок з вуглецевої
та легованої сталі та
чавуну; код ДКПП:
35.20.40,
27.51.10,
27.52.10 (згідно ДК
016-97); код ДКПП:
30.20.40,
24.51.10,
24.52.10 (згідно ДК
016:2010)

Вісник сертифікації залізничного транспорту
Протягом лютого – березня 2014р. Органом з сертифікації продукції
вагонобудування Державного підприємства „Український науково-дослідний
інститут вагонобудування” (ОС ПВ ДП «УкрНДІВ») було скасовано чи
призупинено такі сертифікати та атестати:
Реєстраційний №

UА
1.098.0077707
-11

Дата
реєстрації
та термін
дії

Виданий

16.06.2011
08.09.2015

ТОВ «Промислова
компанія
«Укртрансдеталь»,код
ЄДРПОУ 32325477,
91031, м. Луганськ,
вул. Луганської
правди, 155/23-4на
продукцію ПрАТ
«Кіровський
ковальський завод
«Центрокуз» 93805, м.
Кіровськ Луганської
обл.,вул. Нєдєліна,
41,код ЄДРПОУ
00223591

42

Продукція

Відповідає вимогам
(нормативний
документ)

Клин тягового
хомута автозчепного
пристрою, код
ДКПП 30.20.40, код
УКТ ЗЕД 8607

Сертифікат
відповідності ГОСТ
8479-70 «Поковки из
конструкционной
углеродистой и
легированной стали.
Общие технические
условия»

Вісник сертифікації залізничного транспорту

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОВЕДЕНИХ ТЕХНІЧНИХ НАГЛЯДІВ
Протягом лютого – березня 2014р. ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
“ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО
ТРАНСПОРТУ” проведено наступні технічні нагляди за виготовленням
сертифікованої продукції та за атестованими виробництвами:
1. ТОВ "Білоцерківський завод "ТРІБО"
2. Депо Херсон
3. ТОВ "Будтранспостач"
4. Huta Bankova
5. ПрАТ "Іванофранківський локомотиворемонтний завод"
6. ТОВ "Нікопольський ЛМЗ"
7. ТОВ "Торговий дім "Будком"
8. ПрАТ "Львівский локомотиворемонтний завод"
9. ДП "Коростенський завод залізобетонних шпал"
10.ДП "Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал"
11.ДП "УкрЦМКР"
12.ПАТ "ЄМЗ"
13.ПКТБ ЦВ УЗ
14.ТОВ "ТОРГ-ІНВЕСТ"
Протягом лютого – березня 2014р. Органом з сертифікації продукції
вагонобудування Державного підприємства „Український науково-дослідний
інститут вагонобудування” (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

ДП „Дарницький вагоноремонтний завод”;
ПрАТ „ЛУГЦЕНТРОКУЗ ім. С.С. Монятовського”;
ПАТ „Сталь”, м. Луганськ;
ТОВ „ТРАНСМАШ”;
ТОВ „КЗРДП” (м. Конотоп);
ТДП „Попаснянський вагоноремонтний завод”
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