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ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕХН1ЧНОГО СТАНУ РУХОМОГО СКЛАДУ ЗА 

МАТЕР1АЛАМИ, НАДАНИМИ ЕКСПЕРТУ НА ДОСЛ1ДЖЕННЯ

ESTABLISHING THE TECHNICAL CONDITION OF THE ROLLING STOCK 

ON THE MATERIALS PROVIDED TO EXPERT FOR INVESTIGATION

Анотащя. Автором статп ввдзначено, що рухомий склад зал1зниць м1стить багато систем та 
елеменпв. Вщмова або пошкодження у будь-якш з цих систем переводить одиницю рухомого складу 
у, вщповвдно, несправний або непрацездатний стан. Однак вплив на розвиток мехашзму зал1знично- 
транспортно! пригоди мае техшчний стан лише одше! з систем рухомого складу або його певних 
елеменпв, наприклад, гальм1вно! системи, кол1сних нар, елеменпв пружного тдвшування тощо.

У статп наведено загальний перелш докуменлв, за допомогою яких встановлюеться техшчний 
стан рухомого складу.

Висвилено основш проблеми, як1 виникають при дослщженш техшчного стану рухомого 
складу у судовш зал1знично-транспортнш експертизи

Автором наголошуеться, що дослщження рухомого складу у судовш зал1знично -транспортн1й 
експертиз1 е складним д1агностичним та 1дентиф1кац1йним завданням, яке вимагае анал1зу широко! 
бази нормативних докуменпв, проведения розрахунк1в, встановлення походження несправностей 
рухомого складу.

Ключов1 слова: безпека руху, рухомий склад, техшчний стан, несправн1сть.

Аннотация. Автором статьи отмечено, что подвижной состав железных дорог содержит много 
систем и элементов. Отказ или повреждение в любой из этих систем переводит единицу подвижного 
состава в, соответственно, неисправное или неработоспособное состояние. Однако влияние на 
развитие механизма железнодорожно-транспортного происшествия имеет техническое состояние 
только одной из систем подвижного состава, или его определенных элементов, например, тормозной 
системы, колесных нар, элементов упругого подвешивания и тому подобное.

В статье приведен общий перечень документов, с помощью которых устанавливается 
техническое состояние подвижного состава.

Освещены основные проблемы, возникающие при исследовании технического состояния 
подвижного состава в судебной железнодорожно-транспортной экспертизе.

Автором отмечается, что исследование подвижного состава в судебной железнодорожно
транспортной экспертизе является сложной диагностической и идентификационной задачей, которая 
требует анализа широкой базы нормативных документов, проведения расчетов, установления 
происхождения неисправностей подвижного состава.

Ключевые слова: безопасность движения, подвижной состав, техническое состояние, 
неисправность.

Abstract. The author of the article noted that the rolling stock of railways contains many systems and 
elements. Failure or damage in any of these systems translates the rolling stock unit into a damaged or 
inoperable condition. However, the impact on the development of the mechanism of the railway accident has 
the technical state of only one of the rolling stock systems, or certain of its elements, for example, the braking 
system, wheel bumps, elastic suspension elements, and the like.
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In the article the general list o f documents with the help of which the technical condition of the 
rolling stock is established.

The main problems, which arise during research of a technical condition of rolling stock during 
conducting of the forensic railway transport expertise.

The author notes that the investigation the rolling stock in the forensic railway transport expertise is a 
complex diagnostic and identification task that requires an analysis of a broad regulatory framework of 
normative documents, making calculations, determining the origin of rolling stock malfunctions.

Key words: traffic safety, rolling stock, technical condition, malfunction.

Вступ. Забезпечення безпеки руху по!зд1в при !х експлуатацп е одним з 
найважливших показников роботи зал1зничного транспорту Украши.

Не менш важливим е з ’ясування першопричин i об’ективних обставин, 
що призводять до залiзнично-транспортних пригод.

За остант роки спостерiгаеться значна кiлькiсть сходiв рухомого складу 
внаслвдок падоння деталей ходових частин на залiзничну колш , несправностей 
колiсних пар, зламiв шийок осей, руйнування роликових подшипников 
буксового вузла, зламiв надресорних балок i бокових рам вiзкiв, обривiв 
автозчепок, несправностей гальмiвного обладнання.

Водповодно до ДСТУ 2860-94 несправтсть (несправний стан) -  це стан 
об’екта, за яким вш нездатний виконувати хоч би одну Оз заданих функцой 
об’екта. Несправтсть часто е наслвдком вщмови об’екта, але може бути о без 
не!. Несправтсть може бути незначною, значною, частковою, повною та 
критичною:

- незначна несправтсть -  це несправтсть, що не порушуе жодно! з 
потробних функцой об’екта.

- значна несправтсть -  несправтсть, що порушуе хоча б одну з 
потробних функцой об’екта.

- часткова несправтсть -  несправтсть, що викликае нездаттсть об’екта 
виконувати частину потробних функцой.

- повна несправтсть -  несправтсть, що характеризуеться повною 
нездаттстю об’екта виконувати у с  потробт функцн.

- критична несправтсть -  несправтсть, що може призвести до 
травмування людей, значних матероальних збитков чи шших неприйнятних 
наслодков.

Функцоя об’екта (задана функцоя об’екта) -  це виконання в об’екп 
процесу, що водповодае його призначенню, виявлення задано! умови чи 
властивосто об’екта водповодно вимогам нормативно! та (чи) конструкторсько! 
(проектно!) документацо!.

Основна функцоя (потробна функцоя) -  це функцоя чи сукуптсть 
функцой об’екта, виконання яко! розглядають як необхвдну умову 
водповодносто об’екта його призначенню. В с  функтор об’екта можна умовно 
роздолити на основно та допоможно. Допоможно функцо! -  це функцо!, 
невиконання яких не порушуе водповодносто об’екта його призначенню.
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Справтсть (справний стан) -  це стан об’екта, за яким вон здатний 
виконувати у с  задано функцо! об’екта.

Працездатний стан (працездаттсть) -  це стан об’екта, який 
характеризуеться його здатностю виконувати усо потробно функцо!.

Непрацездатний стан (непрацездаттсть) -  це стан об’екта, за яким вон 
нездатний виконувати хоч би одну з потробних функцой.

Критичний стан -  це стан об’екта, що може призвести до травмування 
людей, значних матероальних збитков чи онших неприйнятних наслодков. 
Критичний стан не завжди е наслвдком критично! несправносп. Для 
конкретного об’екта повинно бути встановлет критери критично! 
несправносп. Критероем критичного стану е ознака чи сукуптсть ознак 
критичного стану об’екта, встановлених нормативною та (чи)
конструкторською (проектною документацоею).

Граничний стан -  це стан об’екта, за яким його подальша експлуатащя 
неприпустима чи недоцольна, або водновлення його працездатного стану 
неможливе чи недоцшьне. Граничний стан також мае сво! критери, що 
являють собою ознаку чи сукуптсть ознак граничного стану об’екта, 
встановлених нормативною та (чи) конструкторською (проектною) 
документащею.

Переход об’екта зо справного стану до несправного та з працездатного 
стану до непрацездатного ввдбуваеться у результат^ ввдповвдно, пошкоджень 
та водмов.

Згодно з ДСТУ 2860-94 пошкодження -  це подоя, яка полягае у 
порушенно справного стану об’екта, коли зберогаеться його працездатность. 
Водмова -  подоя, яка полягае у втрат об’екта здатносп виконувати потробну 
функцш, тобто у поруш ент працездатного стану об’екта. Дефект -  це кожна 
окрема неввдповвдтсть об’екта встановленим вимогам.

Постановка проблеми. Рухомий склад залозниць -  це складно об’екти, 
яко мштять багато систем та елеменпв. Ввдмова або пошкодження у будь-якой 
з цих систем переводить одиницю рухомого складу у, ввдповвдно, несправний 
або непрацездатний стан [2, 3]. Але, як правило, вплив на розвиток мехатзму 
залознично-транспортно! пригоди мае техшчний стан лише одте! з систем 
рухомого складу, або його певних елеменпв, наприклад, гальмовно! системи, 
колшних нар, елеменпв пружного подвошування тощо. Це зазвичай слвдчо та 
суддо не враховують при призначенно судово! залознично-транспортно! 
експертизи.

У матероалах, яко надаються експерту на дослодження, часто не 
надаються то дано, що могли призвести до подвищення силових впливов 
рухомого складу на колою, реально обставини сходження можуть 
перекручуватися. Це зо свого боку утруднюе встановлення техтчного стану
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рухомого складу та розкриття мехатзму залознично-транспортно! пригоди.
Метою дано! роботи е висвплення основних проблем, яко виникають 

при дослодженно техночного стану рухомого складу у судовой залознично- 
транспортной експертизо.

Виклад основного матер1алу. Дослвдження техтчного стану одиниць 
рухомого складу, що зойшли з рейок, проводиться з метою встановлення 
неводповодносто дойсних параметров (геометричних розморов) !х елементов, 
деталей до нормативних. 1накше кажучи, вказане дослвдження проводиться з 
метою встановлення несправностей елеменпв, деталей рухомого складу [1].

Дойсно (фактично) параметри одиниць рухомого складу, що зойшли з 
рейок, встановлюються в рамках службового розслвдування на пвдставо даних, 
отриманих з використанням спещальних виморювальних пристро!в
(шаблонов), о оформляються комосойними актами. Зазначено акти включаються 
в матероали службового розслвдування о ввдповвдт матероали, яко надаються 
експерту на дослодження. Основно водомосто вказаних документов також 
вносяться слодчим чи суддею у виходно дано водповодно до постанови чи 
ухвали про призначення судово! експертизи.

Для дослодження техночного стану рухомого складу можуть надаватися 
наступно документи:

- акти огляду та виморювань параметров вагонов, локомотивов оз 
зазначенням ввдстутв вод норм; пошкоджень, несправностей, що утворилися в 
процес спрацьовування мехатзму ЖДТП;

- акти контрольно! переворки автогальм;
- акти про пошкодження рухомого складу;
- т е х т ч т  паспорти вагонов, журнали техтчного стану локомотивов;
- технолопчт процеси техтчного обслуговування вагонов на певних 

станцоях;
- доводка ВУ-45 про забезпечення по!зда гальмами;
- результати розрахунков о експерименпв, виконаних силами 

службового розслвдування; т е х т ч т  висновки фаховщв вищих навчальних 
закладов;

- акти службового розслвдування форми РБУ-1 або РБУ-3;
- техночний висновок про причини ЗТП;
- протоколи оперативних нарад при начальнику вагонно!, локомотивно! 

служби;
- протокол оперативно! наради при начальнику залозницо о накази 

начальника залознищ;
- протоколи допиту сввдков, обвинувачених;
- протоколи шших слодчих о судових дой;
- пояснення вод пращвников ПТО (на якому виконувалась подготовка
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по!зда до ввдправлення, у якому сталося сходження), у яких повинно бути 
конкретно водповодо на питання, що водносяться до огляду вагонов, 
випробування гальм, усунення виявлених несправностей при тдготовщ  по!зда 
до ввдправлення о оформлення доводки ф.ВУ-45;

- висновки експерпв шших спещальностей та он.
Судовий експерт дослоджуе д ш ст  параметри елементав рухомого 

складу, отримат з вищенаведених документов, о т с л я  цього встановлюе !х 
водповодность вимогам нормативних документов, яко доють на залозницях 
Укра!ни.

Слад зазначити, що у бшьшост випадков слвдчо чи суддо, не маючи 
спещальних знань у галузо залозничного транспорту, ставлять перед експертом 
питання про техночний стан одиницо рухомого складу (локомотиви, вагони, 
дрезини) загалом, тобто не уточнюють об’ект досл1дження. Це так само 
призводить до значних затрат часу на дослодження елементав рухомого складу, 
стан яких не мав впливу на розвиток залознично-транспортно! пригоди.

Також трапляються випадки, коли замовники експертизи чи 
експертного дослвдження ставлять питання щодо техтчного стану рухомого 
складу на конкретну дату, але в матероалах, наданих на дослодження, наявт  
ввдомосп по техтчному стану на т ттту дату. У цьому випадку дослодити стан 
рухомого складу неможливо, оскольки неводомо, чи не змонювався вон 
протягом часу. Тобто, чи не водбувалось зносов, пошкоджень, крадожок, 
демонтажов окремих вузлов о агрегатов.

Матероали службового розслвдування, яко надаються експерту для 
виконання дослвджень, можуть не мштити водомост про найважлившо 
фактори, що призвели до подвищення силових впливов рухомого складу на 
колою. У рядо випадков виявляеться чисто водомчий подход керовников до !х 
розслвдування, що виражаеться у перекручувант реальних обставин 
сходження. Часто мають мшце випадки приховування защкавленими особами 
фактичних даних про стан екшажно! частини рухомого складу, швидкост та 
режимов ведення по!зда, слщ в на коло! та рухомому складо [4].

Окром вищенаведеного, експерт натрапляе на оншо труднощо при 
дослодженно техночного стану рухомого складу.

При сходах рухомого складу оз рейок його елементи зазнають значних 
силових впливов, внаслвдок яких може ввдбуваеться !х деформащя, 
руйнування. Це призводить до неможливост встановлення водповодносто 
значно! кшькосп параметров рухомого складу вимогам нормативних 
документов, частка впливу яких на розвиток механозму залознично- 
транспортно! пригоди могла бути значною.

Под час експлуатацо! рухомого складу часто виникають випадки, коли 
розвиток трощин, понад нормативне зношування його деталей починаеться в
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перооди, в яко очокуеться нормальна !х робота. При дослодженно техночного 
стану рухомого складу судовому експерту бувае складно встановити чи дано 
несправносп виникли в експлуатаци або ж вони пов’я з а т  з неякосним 
виконанням ремонту.

Одними оз найскладтших е випадки, коли сход мав мшце, а при 
дослодженно техночного стану рухомого складу о коло! за матероалами, 
наданими на дослодження випливае, що всо !хно параметри на мосцо сходу не 
мають ввдхилень вод допустимих значень. У цьому разо слад переворити 
водповодность параметров рухомого складу не тольки експлуатацойним вимогам, 
а й тим, яко ставляться до нього при ремонт (останньому перед сходом). Для 
розкриття ж мехатзму залознично-транспортно! пригоди необходно виконати 
розрахунки оз взаемоди колос рухомого складу о рейок.

Кром того, експертом при проведент експертизи можуть виконуватися 
гальмовт, тяговр м щ т с т  розрахунки.

Гальмовт розрахунки виконуються з метою встановлення техтчного 
стану гальм (по!зда, одиночно слодуючого локомотива, самоходного рухомого 
складу) у випадку його зоткнень з рухомими керованими, некерованими 
об’ектами, з нерухомими об’ектами.

Розрахунки на м щ тсть необходно для встановлення вадповадносп 
техтчного стану окремих елеменпв рухомого складу вимогам нормативних 
документов (онструкцоям, Держстандартам).

Тягово розрахунки проводяться експертом для встановлення 
водповодносто техночного стану тягових агрегатов рухомого складу заданим 
показникам.

Кожен випадок дослвдження рухомого складу у судовой залознично- 
транспортной експертизо мае сво! особливосто о вимагае значних затрат 
експертом часу та сил.

Висновки. Встановлення техтчного стану рухомого складу е складним 
доагностичним та одентифокацойним завданням. Воно вимагае аналозу широко! 
нормативно! бази нормативних документов, що доють на залозницях Укра!ни, 
проведення складних розрахунтв, встановлення походження несправностей 
рухомого складу.

Ворогодность онформацо! про рухомий склад, яка надаеться експерту на 
дослодження, правильность встановлення його стану дозволить встановити 
безпосередню техночну причину, послодовность проможних техночних причин, 
що призвели до ЗТП та т д в и щити об’ективтсть о однозначность експертних 
висновков.
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