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транспорту (Українська державна академія залізничного 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми дисертації. В умовах необхідності оновлення 

тягового рухомого складу (ТРС) залізниць України постає проблема 

наукового обґрунтування його вибору та допуску до експлуатації. У зв’язку з 

цим постає ряд наукових задач, від вирішення яких залежить ефективне 

функціонування залізничного транспорту і, як наслідок, економіки в цілому. 

Відповідно до державних програм, оновлення ТРС відбуватиметься як 

за рахунок закупівлі нового, так і модернізації існуючого парку локомотивів. 

Спільним завданням інженерів і науковців є забезпечення вибору, 

впровадження та допуску до експлуатації перспективного рухомого складу із 

сучасними технічними рішеннями і показниками світового рівня. Одним із 

напрямків вирішення цього завдання є удосконалення методів проведення 

випробувань ТРС. 

Втрата зв’язків з науково-дослідними центрами, що забезпечували 

постановку у виробництво нового та модернізованого рухомого складу, 

негативно вплинула на стан локомотивного парку залізниць України. 

Особливо це позначилося на системі випробувань ТРС, оскільки ядро цієї 

науково-інженерної діяльності зосереджувалося у Всеросійському науково-

дослідному інституті залізничного транспорту (ВНДІЗТ). Крім того, підходи 

до методології випробувань будувалися на достатніх матеріальних ресурсах і 

не оптимізувалися з точки зору витрат на проведення випробувань. Таким 

чином, ефективність проведення випробувань ТРС забезпечувалася не 

раціональними методами їх проведення, а кількістю та обсягами коштовних 

експериментальних досліджень. Крім того, збільшувався негативний вплив 

на навколишнє середовище під час таких випробувань дизельного рухомого 

складу. 

Відповідно до «Комплексної програми оновлення залізничного 

рухомого складу України на 2008–2020 роки», затвердженої Наказом 
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Міністерства транспорту та зв’язку України від 14.10.2008 р., № 1259, 

поставлено завдання поступового списання одиниць ТРС, що вичерпав свій 

ресурс, і закупівлі нового та модернізації існуючого рухомого складу. При 

цьому першочерговим завданням виступає випробування як нового, так і 

модернізованого ТРС для забезпечення їх надійності в експлуатації. 

Мала кількість методологічних напрацювань та ефективної технології 

допуску модернізованого рухомого складу до експлуатації на залізницях 

України висуває ряд актуальних завдань із забезпечення науковими 

методами та положеннями ефективного проведення випробувань 

локомотивів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами. Дисертаційна робота 

виконана  відповідно до «Комплексної програми оновлення залізничного 

рухомого складу України на 2008-2020 роки». Наукові результати 

дисертаційної роботи отримані в Українському державному університеті 

залізничного транспорту при виконанні науково-дослідних робіт: «Наукове 

обґрунтування структурних реформ в локомотивному господарстві залізниць 

України» (ДР 0108U000079), «Проведення порівняльних випробувань 

тепловозів з дизелями, що обладнані електронними регуляторами різних 

систем, розробка рекомендацій» (ДР 0107U006534), «Розробка програми-

методики та проведення порівняльних експлуатаційних випробувань 

модернізованого тепловоза серії М62М (виробництва «Rail Polska Sp. z o. o.») 

на економічну ефективність» (ДР 0110U003307), «Дослідження та розробка 

технічних рекомендацій з визначення раціональної системи технічного 

обслуговування та поточного ремонту модернізованих тепловозів М62 

дизелями закордонного виробництва з урахуванням регіону їх експлуатації та 

конструктивних особливостей» (ДР 0111U007695), «Розробка проекту 

технічного завдання та програми приймальних випробувань модернізованого 

тепловоза серії М62 силовою установкою по проекту Rail Polska Sp. z o.o.» 

(ДР 0112U003129), «Розробка програми експлуатаційних випробувань на 

надійність модернізованих тепловозів М62 дизелями зарубіжного 
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виробництва та проведення експлуатаційних випробувань на надійність» (ДР 

0112U003130). 

У виконанні вказаних науково-дослідних робіт автор брав 

безпосередню участь як відповідальний виконавець і виконавець. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є вирішення 

науково-практичного завдання – підвищення ефективності проведення 

приймальних випробувань модернізованих тепловозів на основі 

використання удосконалених методів визначення обсягів випробувань. 

Для досягнення поставленої мети вирішувались такі основні задачі:  

- аналіз структури локомотивного парку залізниць України та 

перспектив його розвитку; 

- аналіз методів вибору обсягів та видів випробувань нового та 

модернізованого тягового рухомого складу; 

- розробка концепції проведення приймальних випробувань 

модернізованих тепловозів; 

- систематизація видів випробувань та параметрів тепловоза, які 

визначаються під час приймальних випробувань; 

- розробка формалізованого описання структурно-функціональної 

будови тепловоза для визначення параметрів та функцій, що перевіряються 

під час випробувань; 

- розробка моделі вибору обсягу приймальних випробувань 

модернізованих тепловозів; 

- оптимізація обсягу приймальних випробувань модернізованих 

тепловозів; 

- прогнозування техніко-економічних показників модернізованих 

тепловозів за результатами  приймальних випробувань. 

Об’єкт досліджень – процес проведення приймальних випробувань 

тепловозів. 

Предмет досліджень – методи визначення обсягів приймальних 

випробувань тепловозів. 
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Методи дослідження. При виконанні дисертаційної роботи під час 

обробки статистичної інформації з випробувань тепловозів застосовано 

методи математичної статистики та теорії ймовірності. При дослідженні та 

систематизації видів випробувань та техніко-економічних показників 

тепловозів застосовано метод класифікації, теорія множин. При розробці 

методів визначення обсягів приймальних випробувань використовувалися 

методи індукції, експертні методи та методи лінійного і динамічного 

програмування. Моделювання робочих процесів та характеристик тепловозів 

виконувалося за допомогою теорій подібності, інформації та методів 

прогнозування. 

Достовірність теоретичних положень, висновків і рекомендацій роботи 

підтверджено результатами тягово-експлуатаційних випробувань 

модернізованих тепловозів серії М62 та ЧМЕ3. 

Наукова новизна отриманих результатів. Вирішено наукове завдання 

підвищення ефективності проведення приймальних випробувань 

модернізованих тепловозів за рахунок оптимізації обсягів та програм 

випробувань на основі запропонованих методів. 

Вперше: 

- розроблена концепція проведення приймальних випробувань 

тепловозів, яка враховує використання розрахункових моделей та 

оптимізацію обсягів їх випробувань; 

- розроблена модель визначення обсягів приймальних випробувань, яка 

враховує вплив змін, що були внесені під час модернізації, на значення 

параметрів тепловозів, та отримані залежності достовірності результатів і 

вартості випробувань від їх обсягу. 

Отримали подальший розвиток: 

- класифікація параметрів приймальних випробувань за видами з 

урахуванням композиції робочих процесів та показників функціонування 

тепловозів. 
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- формалізоване описання структурно-функціональної будови 

тепловоза в частині опису функцій та параметрів, що змінюються під час 

модернізації, яке дозволяє визначити обсяг модернізації тепловозів; 

- модель визначення показників роботи тепловозів, яка на відміну від 

існуючих враховує параметри силових енергетичних підсистем та дозволяє 

проводити оптимізацію режимів руху поїзда за критерієм 

енергоефективності. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені науково-

обґрунтовані програми і методики приймальних випробувань, в яких 

використовуються результати теоретичних досліджень, що дозволяють 

зменшити вартість та тривалість випробувань тепловозів, вони включають в 

себе: 

– порядок розробки програм та методик приймальних випробувань 

нових і модернізованих тепловозів; 

– алгоритми обробки та плани збору статистичної інформації при 

проведенні приймальних та тягово-експлуатаційних випробувань тепловозів;  

– моделі та методики прогнозування показників тепловозів із 

використанням даних їх випробувань;  

– рекомендації з вибору раціональних режимів водіння поїздів з метою 

оптимізації паливної економічності.  

Результати роботи впроваджено: 

– у Державній адміністрації залізничного транспорту України при 

узгодженні програми-методики порівняльних експлуатаційних випробувань 

модернізованих тепловозів на економічну ефективність; 

– у ТОВ «Рейл Ворлд Україна» при виконанні договорів про науково-

технічну співпрацю та розробці програм-методик порівняльних 

експлуатаційних випробувань та програми-методики приймальних 

випробувань, а також при проведенні самих випробувань; 

– у виробничий процес ДТГО «Львівська залізниця» при виконанні 

договорів про науково-технічну співпрацю та при розробці програм-методик 
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експлуатаційних випробувань на працездатність, при проведенні самих 

випробувань, а також при розробці рекомендацій з обслуговування та 

ремонту модернізованих тепловозів типу М62; 

– у навчальний процес підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів 

за спеціальністю «Локомотиви та локомотивне господарство» Українського 

державного університету залізничного транспорту та Навчально-наукового 

інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів при вивченні 

дисциплін «Випробування нового та модернізованого тягового рухомого 

складу», «Методологія інженерної та наукової роботи». 

Практичне впровадження результатів роботи підтверджується 

відповідними актами та матеріалами на впровадження. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати роботи отримані 

особисто автором. У працях, написаних у співавторстві дисертанту належить: 

[113] – проведено аналіз характеристик та обробку даних порівняльних 

випробувань регуляторів для тепловозів ЧМЕ3; [119] - розроблені 

математичні алгоритми для програмних засобів аналізу результатів 

випробувань; [123] – проведений аналіз наукових праць направлених на 

вибір обсягів випробувань; [14] - розроблено методику описання структури 

параметрів управління енергетичної системи тепловоза; [42] - розроблений 

метод визначення обсягів випробувань; [122] - розроблена структурно-

функціональна схема тепловоза; [120] – розроблена модель визначення 

робочих параметрів модернізованих тепловозів; [111] - обробка даних 

експлуатаційних випробувань регуляторів дизелів вантажних тепловозів; 

[121] - розраховані показники та характеристики надійності з використання 

прикладних програм; [108] – виконаний аналіз та оформлення результатів 

випробувань; [73] - розроблений уточнений метод визначення показників 

динаміки енергетичної системи тепловоза; [69] - виконане формалізоване 

описання задачі оптимізації обсягів випробувань тягового рухомого складу; 

[76] - розроблена модель вибору обсягів випробувань тягового рухомого 

складу; [66] - удосконалення моделей проведення випробувань тепловозів; 



 11 

[117] – збір, обробка статистичних даних та розрахунок показників 

надійності; [118] – обробка даних експлуатаційних випробувань регуляторів 

дизелів вантажних тепловозів; [83] – розрахунок параметрів 

конкурентоспроможності тягового рухомого складу; [112] - аналіз досвіду 

випробування електронних регуляторів тепловозних дизелів. 

Всі роботи за темою дисертації проводилися в Українському 

державному університеті залізничного транспорту та на Львівській залізниці.  

Апробація результатів дисертації. Основні матеріали результатів 

дисертаційної роботи доповідалися й отримали схвалення на таких 

міжнародних науково-технічних та науково-практичних конференціях: 

IV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та 

перспективи розвитку транспортних систем в умовах реформування 

залізничного транспорту: управління, економіка і технології» (Україна, м. 

Київ, ДЕТУТ, 2008); 

XII Міжнародна конференція «Проблеми механіки залізничного 

транспорту» (Україна, м. Дніпропетровськ, ДНУЗТ, 2008); 

IV Науково-практична міжнародна конференція «Впровадження 

наукоємних технологій на магістральному і промисловому залізничному 

транспорті» (Україна, м.  Ялта, 2008); 

I, III Науково-практичні конференції студентів, аспірантів та молодих 

вчених «Інноваційні технології на залізничному транспорті» (Україна, м. 

Красний Лиман, м. Донецьк, 2010, 2012 рр.); 

75-та Міжнародна науково-технічна конференція (Україна, м. Харків, 

УкрДАЗТ, 2013); 

Международная научно-техническая конференция «Локомотивы. XXI 

век» (Россия, г. Санкт-Петербург, 2013); 

V Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології 

на залізничному транспорті» (Англія, м. Лондон, 2014); 
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Міжнародна науково-практична конференція «Інновації 

інфраструктури транспортно-логістичних систем. Проблеми, досвід, 

перспективи» (Україна, м. Трускавець, 2016). 

Основні положення дисертації неодноразово доповідалися на 

засіданнях кафедри «Експлуатація та ремонт рухомого складу» УкрДУЗТ з 

2008 по 2016 рр. Повністю дисертація доповідалась в 2016 р. на розширеному 

засіданні кафедри за участю членів спеціалізованої вченої ради. 

Публікації. Відповідно до теми дисертації опубліковані 24 наукові 

праці, з яких 11 статей у фахових наукових виданнях, затверджених МОН 

України (одна стаття включена до міжнародної наукометричної бази), 

дев’ять праць апробаційного характеру, чотири праці додатково 

відображають наукові результати дисертації. 

 


