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Необхідність вхідного контролю продукції  для потреб залізничного транспорту 
 
 
Постановка проблеми і аналіз резуль-
татів останніх досліджень 
 

Особливе місце в управлінні якістю 
продукції займає саме контроль – дія на-
правлена на проведення вимірювань, ви-
пробувань, оцінки однієї або декількох 
характеристик об’єкту та порівняння 
отриманих результатів з встановленими 
вимогами для визначення відповідності 
кожної з цих характеристик (рис.1, 2).  

 
 

 
 

Рис. 1. Схема вимірювання твердості 
конусом по Роквелу: 

 
1 - кінцева позиція до якої доходить конус 
після прикладання попереднього зусилля;  
2 - кінцева позиція до якої доходить конус 

після прикладення основного зусилля;  
3 - лінійна відстань, яка вимірюється 

 

 
 

Рис. 2.Твердомір ПМТ-3 
 

Мікроструктура металу –  це будова 
металу, яку можна розглянути за допомо-
гою мікроскопа  на відшліфованій,  відпо-
лірованій до дзеркального блиску та про-
травленою спеціальними розчинами пове-
рхні металічного зразка. Такий процес на-
зивається мікроструктурним досліджен-
ням або аналізом (рис.3). 

 

 
Рис.3. Металографічний мікроскоп:  

а - мікроструктура чавуна 
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Від ступеня удосконалення контро-
лю якості, технічного оснащення та орга-
нізації залежить ефективність роботи під-
приємства [1]. 

Ефективна система контролю – сво-
єчасне та цілеспрямоване забезпечення 
високого рівня якості вхідної продукції, 
що запобігає недолікам та збоям у роботі, 
а також ліквідація цих недоліків з най-
меншими витратами ресурсів [2]. 

 
Мета статті та викладення основного 
матеріалу 
 

Необхідність проведення вхідного 
контролю пов’язана з відносно низькою та 
нестабільною якістю продукції, яка не ві-
дповідає нормативно - технічній та конс-
трукторській документації і потрапляє на 
виробництво. Отже, головною метою вхі-
дного контролю є забезпечення відповід-
ної якості продукції згідно вимог норма-
тивно-технічної документації шляхом ко-
нтролю параметрів вихідного матеріалу, 
готової продукції та дотриманості техно-
логічного процесу. 

Вхідний контроль здійснюють не 
тільки завдяки вимогам та методам, які 
встановлюються в нормативно-технічній 
документації на продукцію, а й згідно ви-
мог, встановлених в договорах на її пос-
тачання та в протоколах на дозвіл. 

До цих вимог відносяться: 
1) найменування, марка (номер 

креслення) та тип продукції, що контро-
люється; 

2) позначення нормативно-
технічної документації, вимогам якої по-
винна відповідати продукція; 

3)  контрольні параметри (ви-
моги) або пункти нормативно-технічної 
документації (договору, протоколу на до-
звіл), в яких вони встановлені; 

4) вид контролю, об’єм вибор-
ки або проби, контрольні нормативи; 

5) засоби вимірювання або їх 
технічні характеристики; 

6) гарантійний термін; 

7) відомості про маркування 
продукції за результатами вхідного конт-
ролю; 

8) допустимі витрати ресурсу 
при виконанні вхідного контролю (витра-
ти ресурсу повинні бути мінімальні). 

При виконанні вхідного контролю 
необхідно [3]: 

1. Перевірити супровідні документи, 
які свідчать про якість продукції та зареє-
струвати продукцію в журналах обліку 
результатів вхідного контролю. 

2. Проконтролювати відбір виборок 
або проб, перевірити комплектність, мар-
кування, зовнішній вигляд та занести дані 
до акту відбору виборки та проб. 

3. Провести контроль якості продук-
ції згідно технологічного процесу вхідно-
го контролю або передати виборки і про-
би до відповідного підрозділу для випро-
бувань (аналізу). 

4. Підрозділу, який отримав вибірку 
або пробу для випробувань (аналізу), про-
вести випробування у встановлений тер-
мін та видати висновки на відповідність 
випробуваних виборок або проб згідно 
встановленим вимогам. 

5. Результати випробувань або ана-
ліз (фізико-механічні властивості, хіміч-
ний склад, структура та ін.) передати на 
виробництво разом з перевіреною проду-
кцією. 

6. Передати на виробництво прийня-
ту за результатами вхідного контролю 
продукцію з відповідною відміткою в об-
лікових або супровідних документах. 

 
Висновки 

 
Отже, однією із складових забезпе-

чення безпеки руху на транспорті є якість 
продукції, яка експлуатується, а якість 
продукції залежить від систематично про-
веденого вхідного контролю, що в свою 
чергу залежить від розробленої норматив-
но-технічної документації.  

Проектно-конструкторське техноло-
гічне бюро з проектування та модернізації 
рухомого складу, колії та штучних споруд 
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Дніпропетровського національного уні-
верситету залізничного транспорту імені 
академіка В.Лазаряна (ПКТБ ДІІТ) прой-
шло необхідні етапи розвитку. Кожен етап 
роботи на стадії конструкторської підго-
товки закінчувався випуском відповідної 
конструкторської документації. ЇЇ склад, 
класифікація, індексація, порядок збере-
ження, облік та порядок внесення змін по-
вністю регламентується ЕСКД та ЕСТД. 
При розробці нормативно-технічної доку-
ментації ПКТБ ДІІТ керується норматив-
ними документами, які присутні в норма-
тивно-довідковій базі, що постійно онов-
люється. Це гарантує відповідність про-
дукції ПКТБ ДІІТ вимогам чинних стан-
дартів. 

В ПКТБ ДІІТ, поряд з іншими вида-
ми діяльності, розробляється технологічна 
документація на вхідний контроль матері-
алів та запасних частин для різних госпо-
дарств залізничного транспорту, в тому 
числі для пасажирського та вагонного. Це 
викликано ще й тим, що до підприємств 
залізничної галузі надходить велика кіль-
кість матеріалів та запасних частин не 
тільки від постійних виробників, а й від 
підприємств, які нещодавно освоїли ту чи 
іншу продукцію. А наявність сертифікату 
в даному випадку це не гарантія того, що 
продукція надійшла потрібної якості. То-
му необхідно, щоб на підприємствах сис-
тема вхідного контролю органічно допов-
нювалася відповідними грамотно розроб-
леними технологічними процесами. 

Таким чином, дотримання процеду-
ри перевірки якості продукції, яка поста-
чається на підприємства залізничного 
транспорту, є запорукою не тільки якісної 
роботи, а й необхідною умовою забезпе-

чення безпеки руху та підвищення ефек-
тивності роботи галузі. 
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Анотації: 

 
Проведений вхідний контроль забезпечує 

відповідну якісну продукцію згідно з нормативно-
технічною документацією, що є запорукою не 
тільки якісної роботи, а й необхідною умовою за-
безпечення безпеки руху та підвищення ефектив-
ності роботи галузі. 
___________________________________________ 

Проведенный входной контроль обеспечи-
вает соответствующую качественную продукцию 
согласно нормативно-технической документации, 
которая является залогом не только качественной 
работы, но и необходимым условием обеспечения 
безопасности движения и повышения эффективно-
сти работы отрасли. 
___________________________________________ 

Conducted entrance control provides the proper 
high-quality products concordantly normatively - to 
the technical document which is the mortgage of not 
only high-quality work but also by the necessary con-
dition of providing of safety of motion and increase of 
efficiency of work of industry. 

  
 
 
 
 

 
 
 
 




