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Анотащя. У статп водзначено, що завдання оцшки експлуатацшно! надойносто о довговочносто 
деталей машин о мехашзмов залозничного транспорту не можна вирошити без ефективно! оцонки 
техночно! доагностики причин руйнування.

Практика виконання залознично-транспортних експертиз показуе, що в окремих випадках 
вилучений об’ект дослодження, який е речовим доказом при виконанш експертизи, може бути 
ненавмисно чи умисно пошкоджений або зруйнований. Це приводить до втрати специфочних рис о 
неможливосто виявлення закономорносто, що привела до !х появи, а отже о ворогодного встановлення 
причин !х виникнення. Як результат, цо обставини надало остотно ускладнюють виявлення дойсних 
причин виникнення залознично-транспортно! пригоди

Авторами наголошуеться, що забезпечення збереженосто площин злому об’екта дослодження 
на мющ подо! та в процеш його транспортування до експертно! установи е важливим фактором 
тдвищення ворогодносто експертного висновку, як шструменту доказовосто о об’ективносто вирошення 
справи.

В статп надано рекомендацо! щодо збереження об’екпв дослодження для виконання судово! 
залознично-транспортно! експертизи.

Ключов1 слова: об’ект дослодження, злам, речовий доказ, залознично-транспортна експертиза.

Аннотация. В статье отмечено, что задача оценки эксплуатационной надежности и 
долговечности деталей машин и механизмов железнодорожного транспорта нельзя решить без 
эффективной оценки технической диагностики причин разрушения.

Практика выполнения железнодорожно-транспортных экспертиз показывает, что в отдельных 
случаях извлеченный объект исследования, который является вещественным доказательством при 
выполнении экспертизы, может быть нечаянно или умышленно поврежден или разрушен. Это 
приводит к потере специфических черт и невозможности выявления закономерности, приведшей к их 
появлению, а значит и достоверного установления причин их возникновения. Как результат, эти 
обстоятельства в дальнейшем существенно затрудняют выявление истинных причин возникновения 
железнодорожно-транспортного происшествия.

Авторами отмечается, что обеспечение сохранности площадей излома объекта исследования 
на месте происшествия и в процессе его транспортировки в экспертное учреждение является важным 
фактором повышения достоверности экспертного заключения как инструмента доказательности и 
объективности разрешения дела.

В статье даны рекомендации по сохранению объектов исследования для выполнения судебной 
железнодорожно-транспортной экспертизы.
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Ключевые слова: объект исследования, излом, вещественное доказательство,
железнодорожно-транспортная експертиза.

Abstract. The article notes that the task of assessing the operational reliability and durability of 
machine parts and mechanisms of railway transport cannot be solved without an effective assessment of the 
technical diagnosis o f the causes of destruction.

The practice of carrying out the forensic railway transport expertise shows that, in some cases, when 
the remote object of investigation, which is material evidence in the performance of the examination, can be 
accidentally or intentionally damaged or destroyed. This leads to the loss o f specific features and the 
impossibility of revealing regularities, has led to their appearance, and hence to a reliable determination of the 
causes of their occurrence. As a result, these circumstances further make it very difficult to identify the true 
causes of the occurrence of the railway traffic accident

The authors note that ensuring the safety of the planes of the fracture of the object of investigation at 
the scene and in the process of its transportation to the expert institution is an important factor in increasing 
the reliability o f the expert opinion as an instrument of evidence and objectivity in resolving the case.

The article gives recommendations on the preservation of research facilities for the execution of the 
forensic railway transport expertise.

Key words: object of investigation, fracture, material evidence, forensic railway transport expertise.

Постановка проблеми. Завдання експлуатацшно! надшносто та 
довговочносто деталей машин о механозмов залозничного транспорту не можна 
вирппити без ефективно! оцонки техтчно! доагностики причин руйнування. 
Тому питання, яко воднесено до компетенцо! онженерно-техночно! експертизи за 
спещальтстю «Дослодження деталей транспортних засобов», потребують 
чоткого встановлення причинного зв’язку мож пошкодженням (несправтстю 
та руйнуванням) о загрозою для безпеки руху на залозничному транспорто [1,
2].

1з засад судово! експертологн ввдомо, що методика техтчно! 
доагностики -це встановлення об’ективно! штини пошкоджень в об’ектр що 
вивчаеться, з наступним поясненням дослоджуваного явища. Пояснити явище 
-  означае виявити його специфочно риси (симптоми) та закономорносто, 
з ’ясувати причини о мехатзм  його виникнення. Чим глибше будуть виявлет 
специфочно симптоми, тим больше подстав для встановлення ворогодного 
висновку.

Практика виконання залознично-транспортних експертиз у Львовському 
науково-дослодному онституто судових експертиз Моностерства юстицо! 
Укра!ни сводчить, що в окремих випадках при вилученно об’ект дослодження, 
який е речовим доказом при виконанно експертизи, може бути ненавмисно чи 
умисно пошкоджений або зруйнований, що приводить до втрати специфочних 
рис о неможливосто виявлення закономорносто, що привела до появи 
пошкоджень, а отже о правдивого виявлення причин !х виникнення [3,4]. Як 
результат, щ обставини надало остотно ускладнюють встановлення дойсних 
причин виникнення залознично-транспортно! пригоди, а в окремих випадках 
можуть призвести до помилкових висновков дослоджень та необ’ективносто 
експертного висновку по залознично-транспортной подо! (ЗТП).

Постановка проблеми. З теоро! опору матероалов [5] ввдомо, що
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руйнування деталей рухомого складу найчастоше походить з причин, якщо:
1) якость металу, з якого вони виготовлено, не забезпечуе 

передбачених конструкцоею механочних характеристик, таких як межа 
мщносто, твердость, ударна в’язкость о т.п.;

2) !х т  геометрично параметри не вщповщають вимогам робочих 
креслень (неводповодность та спотворення лонойних розморов, радоусов галтелей 
деталей, наявность забо!н о рисок на поверхно навантажених деталей тощо);

3) зусилля, яко дш ть на них водповодним елементом рухомого 
механозму транспортного засобу, перевищують граничне навантаження, яке 
вон здатний витримати.

Однак, з експертно! практики дослоджень деталей рухомого складу 
водомо також те, що руйнування може ставатися у випадках, коли якосно 
показники металу, оз якого виготовлена деталь, !! геометрично параметри 
водповодають вимогам нормативних документов, о зусилля, що доють на деталь, 
не перевищували граничного навантаження, яке ця деталь здатна витримати. В 
таких випадках необходно застосовувати подходи м ехатки руйнування 
твердих тол з трщинами, о тако руйнування водносяться до втомних [4-8].

При аналозо причин втомного руйнування деталей машин, механозмов та 
елементов сталевих конструкцой, в судово-експертной практицо застосовують 
дослодження будови площин злому [7-9]. Також для аналозу причин 
зародження трощин, застосовують металографочт методи дослоджень, яко 
дозволяють визначити розмори, форму о взаемне розмощення кристалов, 
структурно особливосто, а також неметалево включення, трощини, раковини, 
пори о т.п. За тако! умови розрозняють макроскопочний о мокроскопочний 
методи досл1дження будови поверхонь площин руйнування. Макроскопочний 
метод -  це дослодження будови металов неозброеним оком або з 
використанням лупи, мшроскопу оз збшьшенням в 5-30 разов. Це дае 
можливость виявляти на площинах злому раковини, шлаково включення, 
порушення суцольносто структури (трощини) о оншо дефекти будови металу, з 
якого виготовлений вироб. Вони сводчать про хомочну, структурну 
неоднородность металу та водхилення вод нормативних вимог. Якщо при 
макрофрактографочних дослодженнях не виявляються видимо дефекти 
металевого виробу, то для встановлення причини руйнування застосовують 
мокроскопочний аналоз структури, який полягае в дослодженнях структури за 
допомогою оптичного чи електронного мшроскошв на спещально 
тдготовлених зразках. Цо зразки вирозаються з фрагментов зруйнованих 
деталей, що тягне за собою знищення об’екту дослоджень, який здебольшого е 
речовим доказом по справа

З тое! причини забезпечення збереженосто виявлених площин злому 
деталей рухомого складу на мосцо залознично-транспортно! пригоди та в
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процесо транспортування !х до експертно! установи е важливим фактором 
подвищення ворогодносто експертного висновку, як онструменту доказовосто, 
об’ективносто о вирошення справи.

Метою дослодження е надання рекомендацн щодо збереження речових 
доказов як об’екпв дослодження для виконання судових залознично - 
транспортних експертиз.

Виклад основного матер1алу. Водповодно до ДСТУ 2860-94 об’ект 
дослодження -  це система, споруда, машина, подсистема, апаратура, 
функцоональна одиниця, пристрой, елемент чи будь-яка !х частина, що 
розглядаеться з погляду надойносто як самостойна одиниця. Сукуптсть 
об’екпв, об’еднаних спольним призначенням о метою функцоювання (система), 
може також розглядатися як об’ект. Функцоя об’екта (задана функцоя об’екта) 
-  це виконання в об’екп процесу, що ввдповвдае його призначенню, виявлення 
задано! умови чи властивосп об’екта ввдповвдно вимогам нормативно! та (чи) 
конструкторсько! (проектно!) документацо!.

Якщо под час сходу в нагромадженно вагонов, яко зойшли з рейок, 
виявлено зломи рейок, боковин чи онших деталей навоть при наявносто старих 
втомних трощин, тому не слод беззастережно приймати дано злами як причини 
катастрофи та аваро!, що найчастоше виявляеться в текстах техночних актов про 
подою, складених членами комосо! з проведення службового розслвдування 
причин залознично-транспортно! пригоди. Насамперед, необходно визначити, 
подставу виникнення надкритично! сили, яка викликала виникнення зломов. У 
большосто випадков тако зломи можуть бути як причиною, так о наслодком 
сходу вагонов з рейок [2].

Отже детальне дослодження площини злому фрагментов детало дае 
важливу онформацою про те:

чи був вплив на деталь статично прикладеного навантаження, що 
перевищило межу текучосп (так звано пластично зломи);

чи був вплив на деталь значних ударних навантажень, прикладених оз 
великою швидкостю (крихко зломи);

чи був вплив тривалих циклочних навантажень (втом т зломи).
Кром цього, дослодження площин зломов також дае тформащ ю  експерту 

про мшце прикладання доевих навантажень о подстави для вибору методики 
оцшки причин та часу руйнування [1, 6].

В том т руйнування характеризуются наявтстю  зони зародження, зони 
поступового (втомного) розвитку трощин, о зони долому. Також на площинах 
злому розрозняють джерело руйнування, яке мостить його фокус (мокрозону 
зародження трощини). Так само зона втомного руйнування складаеться оз 
дольниць виборкового та прискореного (катастрофочного, спонтанного) 
розвитку трощини.
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Очевидно, що не зафш соват при оглад слвди пошкоджень, забо!н, 
задиров чи незбережет площини зломов можна легко втратити для подальших 
дослоджень (фото 1, 2) Тому обстеження та опис стану зруйнованих деталей 
необходно починати з детального огляду о протоколювання всое! детало чи 
вузла, розглядаючи !х у взаемозв’язку, як складовий елемент об'екту 
дослоджень. Особливу увагу необходно звернути на поверхт, яко прилягають 
до площини злому, бо подальша ворна й точна експертна !х онтерпретацоя 
залежить вод того, наскольки будуть усунено побочно фактори, яко могли 
змонити характеристики поверхт руйнування. Це може призвести до 
помилкових висновков при виконанно дослоджень.

Потреба протоколювання вшх операцой, яко здшснюються на момент 
огляду на мосцо подо!, е також необходною морою з огляду впливу на точность 
наступних дослоджень. Якщо руйнування ненаскрозне о передбачаеться 
подальше транспортування, то необходно вилучити зруйновану деталь чи 
вузол з метою запобогання пошкодженню поверхонь злому. При цьому 
нагальною необхвдтстю е фотографування об’ектов, яко мають ввдношення до 
пошкоджених та зруйнованих деталей, !х деформацойно змони форми (фото 3,
4).

Зважаючи на те, що злом тдлягатиме подальшому лабораторному 
металографочному дослодженню, слвд виконати ряд необхвдних заходов для 
отримання максимуму онформацо! про специфочно риси площини руйнування. 
Необхвдтсть проведення цього комшею з проведення службового 
розслвдування причин залознично-транспортно! пригоди грунтуеться на 
визнанно того факту, що поверхня злому несе в собо багато цонно! онформацо! 
про причини руйнування, а отже знищення тако! онформацо! в силу незнання 
(наприклад, при демонтажо, подальшому транспортуванно чи з онших причин) 
може утруднити чи призвести до неворно! онтерпретацо! закономорносто 
руйнування або взагало неможливосто проведення подальших ворогодних 
дослоджень (фото 5,6).

Не допускаеться торкання пальцями поверхонь зломов чи протирання !х. 
З експертно! практики водомо, що, переважно при оглядр у людей виникае 
бажання бачити частини зруйнованих деталей з’еднаними, що завжди 
спричиняе пошкодження поверхт злому. Через те даних неквалофшованих дой 
у процесо огляду необходно уникати о не допускати (фото 1).

Фото 1
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Оскольки, площини зламу поддаються онтенсивному корозшному 
ураженню (фото 2), якосним способом збереження поверхонь зломов о !х 
захистом вод корозо! е застосування покриттов (консервуючи мастила або 
пластиково покриття, через яко добре видно поверхню та рельеф злому), яко 
усуваються трихлоретиленом (ацетоном) при подальших лабораторних 
дослодженнях (фото 7, 8).

Для запобогання корозойного ураження площини злому рекомендуеться 
використовувати розчинники на осново нафтопродуктов, яко згодом легко 
усуваються з поверхно.

Не рекомендуеться застосовувати для захисту зломов липку строчку, 
оскольки !! важко через деякий час вивести, а внаслодок адсорбци вологи 
поверхня злому под нею кородуе (фото 2).
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Фото 7 Фото 8

Також, слод зазначити, що при оглядо важливо, поряд оз визначенням 
механочних пошкоджень елементов рухомого складу, отримати також 
онформацою о про його загальний стан з метою:

- розмежування дефектов, яко могли бути до ЗТП чи виникнути при 
подальшому транспортувант о зберогант частини рухомого складу;

- фшсування мосця розташування й розморов первинних чи вторинних 
пошкоджень (викликаних при транспортуванно), а також поровняти !х з 
пошкодженнями онших елементов рухомого складу;

- визначення слщ в, яко сводчать про контакт з шшими частинами 
рухомого складу.

Висновки. Забезпечення збереження деталей чи елементов, яко 
тдлягатимуть подальшому експертному дослодженню, е важливим фактором 
подвищення воропдносто експертних висновков при дослодженно обставин 
виникнення та розвитку залознично-транспортних пригод.
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