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УДК 625.28.282: 62-758.2
Разработка модульной кабины маши-

ниста для электровоза нового поколения 
/ И.Б. Теличко // Залізничний транспорт 
України. – 2014. – №3. – 2 С.

Особенностью разработанной модуль-
ной кабины машиниста является принци-
пиально новая конструкция ее каркаса с 
усиленной лобовой стенкой, жертвенной 
зоной и зоной безопасности. С помощью 
конечно-элементного математического мо-
делирования показано, что при сверхнор-
мативных нагрузках, соответствующих 
тестовому сценарию столкновения элек-
тровоза с грузовым вагоном, происходит 
контролируемое пластическое деформи-
рование жертвенной зоны, в зоне безопас-
ности сохраняется пространство длиной 
более 750 мм для выживания и эвакуации 
локомотивной бригады, а уровень продоль-
ного ускорения не превышает 5g.

УДК 30.19.51
Разработка расчетно-эксперименталь-

ного метода назначения периодичности 
ультразвуковой дефектоскопии полых 
осей колесных пар скоростного подвиж-
ного состава с  позиции механики раз-
рушений /В.С. Коссов, Э.С. Оганьян,   
Г.М. Вoлохов, Д.А. Князев, А.Л. Про-
топопов, М.В. Тимаков // Залізничний 
транспорт України. – 2014. – № 3 – 11 С.

В данной статье рассматривается мате-
матическая модель живучести оси колес-
ной пары высокоскоростного подвижного 
состава при воздействии эксплуатацион-
ных нагрузок. Данная модель базируется на 
зависимости Пэриса. Полученная при рас-
чете скорость роста трещины верифици-
ровалась по результатам стендовых испы-
таний на живучесть натурных полых осей 
высокоскоростного подвижного состава. 
По результатам верификации получена по-
правочная функция. Окончательный расчет 
осуществлен с учетом поправочной функ-

ции и блока эксплуатационных нагрузок 
замеренных на ходовых испытаниях в зоне 
и климатических условиях технической 
эксплуатации. Предполагается продолже-
ние работы в данной тематике.  

УДК 621.333:629.424      
Автономность рекуперативного тормо-

жения – основа надежной и энергоеффек-
тивной рекуперации на электроподвижном 
составе постоянного тока / Н. А. Костин, 
А. В. Никитенко // Залізничний транспорт 
України. – 2014. – №3 – 15 С. 

В статье предлагается и обосновыва-
ется новый, автономный фазовый, режим 
рекуперативного торможения электропод-
вижного состава постоянного тока при ус-
ловии применения бортового накопителя 
электроэнергии, который основан на ис-
пользовании современных суперконденса-
торов. Выполнено мониторинг напряжений 
и токов для электровозов ВЛ8 и электропо-
ездов ЕПЛ2Т, которые работают на участ-
ках Приднепровской железной дороги. По 
результатам измерений проведены числен-
ные расчеты энергоемкости и массогаба-
ритных показателей накопителя энергии 
рекуперации.

УДК 656.2/.4
Недостатки ведомственной норматив-

ной документации в отношении единства 
требований к конструкции гидродемп-
феров, к нормированию усилий демпфи-
рования и к методам испытаний / К.Ф. 
Боряк, М.А. Манзарук, А.Н. Романюк // 
Залізничний транспорт України. – 2014. 
– №3. – 23 С.

В статье рассматриваются недостатки 
ведомственной нормативной документа-
ции в части предъявляемых требований к 
самой конструкции гидродемпферов, к ве-
личине передаваемых через них усилий на 
конструкционные узлы пассажирского ва-
гона и к методам контроля на соответствие, 

РЕФЕРАТИ

РЕФЕРАТЫ СТАТЕЙ
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заявленных производителем в паспорте, 
демпфирующих характеристик. Недостат-
ки рассматриваются с позиции обеспече-
ния требований к безопасности движения 
подвижного железнодорожного состава на 
криволинейных участках пути и миними-
зации эксплуатационных затрат на его тех-
ническое обслуживание в условиях совме-
щения потоков грузового и пассажирского 
движений.

 УДК 656.257:681.32
Процедура периодического контроля 

подсистемы технической діагностики 
объектных контроллеров микропроцес-
сорной централизации / А.Ю. Каменев // 
Залізничний транспорт України. – 2014. 
– № 3 –34 С.

Разработана процедура выполнения пе-
риодического контроля подсистемы техни-
ческой диагностики объектных контрол-
леров микропроцессорной централизации, 
назначением которой является подтверж-
дение гарантированного выявления предо-
тказного состояния отдельных контрол-
леров до наступления их отказа в целом. 
Предложены технические средства реали-
зации данной процедуры и даны рекомен-
дации по их применению.

  УДК 656.013
Системный подход к оптимизации 

процессов логистического управления 
в транспортных узлах / Е.В. Нагор-
ный, В.С. Наумов, Я.В. Литвинова / / 
Залізничний транспорт України. – 2014. 
– № 3 –46 С.

В статье для решения задач управле-
ния процессами функционирования транс-
портных узлов предлагается использовать 
удельный показатель эффективности, опре-
деляемый как отношение суммарных затрат 
на обслуживание клиентуры в транспорт-
ном узле к стоимости производственных 

УДК 625.28.282: 62-758.2 
Розробка модульної кабіни машиніста 

для електровоза нового покоління / 
І.Б. Теличко // Залізничний транспорт 
України. – 2014. – №3. – 2 С.

Особливістю розробленої модульної 
кабіни машиніста є принципово нова 
конструкція її каркаса з посиленою ло-
бовою стінкою, жертовною зоною та зо-
ною безпеки. За допомогою скінчено-
елементного математичного моделювання 
показано, що при наднормативних наван-
таженнях, відповідних тестового сценарію 
зіткнення електровоза з вантажним ваго-
ном, відбувається контрольоване пластич-
не деформування жертовної зони, в зоні 
безпеки зберігається простір довжиною 
більше 750 мм для виживання та евакуації 
локомотивної бригади, а рівень поздовж-
нього прискорення не перевищує 5g.

УДК 30.19.51
Розробка розрахунково-експерименталь-

ного методу призначення періодичності 
ультразвукової дефектоскопії порожни-
стих осей колісних пар швидкісного рухо-
мого складу з позиції механіки руйнувань  
/ В.С. Коссов, Е.С. Оганьян, Г.М. Во-
лохов, Д.А. Князєв, А.Л. Протопопов, 
М.В. Тімаков / / Залізничний транспорт 
України. – 2014. – № 3 – 11 С.

У даній статті розглядається матема-
тична модель живучості осі колісноїпари 
високошвидкісного рухомого складу при 
впливі експлуатаційних навантажень. Дана 
модель базується на залежності Періс. Отри-
мана при розрахунку швидкість росту тріщини 

ресурсов. Показано, что управленческие 
решения относительно оптимизации про-
цессов функционирования транспортных 
узлов должны быть обоснованы на основа-
нии анализа результатов моделирования.
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УДК 656.2/.4
Недоліки відомчої нормативної 

документації в частині єдності вимог до 
конструкції гідродемпферів , до норму-
вання зусиль демпфування та до методів 
випробувань/ К.Ф. Боряк // Залізничний 
транспорт України. – 2014. – № 3 – 23 С.

У статті розглядаються недоліки відомчої 
нормативної документації в частині про-
понованих вимог до самої конструкції 
гідродемпферів, до величини переда-
них через них зусиль на конструкційні 

вузли пасажирського вагона і до методів 
контролю на відповідність, заявлених ви-
робником в паспорті, демпфуючих характе-
ристик. Недоліки розглядаються з позиції 
забезпечення вимог до безпеки руху рухо-
мого залізничного складу на криволінійних 
ділянках колії та мінімізації експлуатаційних 
витрат на його технічне обслуговування в 
умовах суміщення потоків вантажного і паса-
жирського рухів.

 УДК 656.257:681.32
Процедура періодичного контро-

лю підсистеми технічної діагностики 
об’єктних контролерів мікропроцесорної 
централізації / О.Ю. Каменєв // Залізничний 
транспорт України. – 2014. – № 3 – 34 С.

Розроблено процедуру виконан-
ня періодичного контролю підсистеми 
технічної діагностики об’єктних контролерів 
мікропроцесорної цент-ралізації, призна-
ченням якої є підтвердження гарантованого 
виявлення передвідмовного стану окремих 
контролерів до настання їх відмови в цілому. 
Запропоноввано технічні засоби реалізації 
даної процедури та надані рекомендації щодо 
їх застосування.

  УДК 656.013
Системний підхід до оптимізації 

процесів логістичного управління в транс-
портних вузлах / Є.В. Нагорний, В.С. На-
умов, Я.В. Літвінова // Залізничний транс-
порт України. – 2014. – № 3 –  46 С.

В статті для вирішенні задач управління 
процесами функціонування транспор-
тних вузлів пропонується використовува-
ти питомий показник ефективності, що є 
відношенням сумарних витрат на обслуго-
вування клієнтури в транспортному вузлі 
до вартості виробничих ресурсів. Показано, 
що управлінські рішення щодо оптимізації 
процесів функціонування транспортних 
вузлів мають бути обґрунтованими на підставі 
аналізу результатів моделювання.

пробувань на живучість натурних порожни-
стих осей високошвидкісного рухомого скла-
ду. За результатами верифікації отримана по-
правочная функція. Остаточний розрахунок 
здійснено з урахуванням поправочних функції і 
блоку експлуатаційних навантажень заміряних 
на ходових випробуваннях в зоні і кліматичних 
умовах технічної експлуатації. Передбачається 
продовження роботи в даній тематиці.           

УДК 621.333:629.424      
Автономність рекуперативно-

го гальмування – основа надійної і 
енергоефективної рекуперації на елек-
трорухомому складі постійного стру-
му / М. О. Костін, А. В. Нікітенко // 
Залізничний транспорт України. – 2014. 
– №3 – 15 С. 

В статті пропонується та обґрунтовується 
новий, автономний фазовий, режим ре-
куперативного гальмування електрору-
хомого складу постійного струму при 
умові застосування бортового накопичу-
вача електроенергії, який базується на 
використанні сучасних суперконденсаторів. 
Виконано моніторинг напруг та струмів для 
електровозів ВЛ8 і електропоїзда ЕПЛ2Т, 
що працюють на ділянках Придніпровської 
залізниці. За результатам вимірів прове-
дено числові розрахунки енергоємності і 
масогабаритних показників накопичувача 
енергії рекуперації.
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UDK 625.28.282: 62-758.2
Developing modular cab for a new generation 

of electric locomotive / I.B. Telychko // Railway 
transport of Ukraine. – 2014. – №3. –  2 P. 

One of the main directions of rail transport 
development in Ukraine is theintroduction of high-
speed passenger traffic and replacement of existing 
electrics with completely new design locomotives 
with speeds up to 200 km/h. 

The new-generation locomotive must have 
effective means of active protection to prevent 
collisions and passive safety systems (PSS) to reduce 
the fatal accident collision consequences, to save lives 
of passengers and train team.

The first step in the development of a radically 
new motive power was the creation of the mainline 
electric locomotive EP20. A modular driving cab with 
PSS elements for locomotive EP20 was designed 
and manufactured in Ukraine by “Research-and-
Development Manufacturing Enterprise MDC” 
Limited Liability Company with the participation of 
the Institute of Technical Mechanics of the National 
Academy of Sciences of Ukraine and the National 
Space Agency of Ukraine.

An important feature of this cab is the essentially 
new design of its frame, which includes a strengthened 
anti-penetrating front wall, a special sacrificial zone, 
and a safety zone. Mathematical simulations of 
frame deformation at the longitudinal supernormal 
impacts according to a scenario of a collision between 
locomotive and cargo car ware carried out by FEM. 
It has been shown that plastic deformation and 
destruction of the sacrificial elements and cab frame 
sacrificial zone takes place in a controlled manner, a 
survival space of more than 750 mm remains in the 
safety zone located in the driving cab frame rear, the 
maximum longitudinal deceleration level in this zone 
does not exceed 5g.
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M.V. Timakov // Railway transport of Ukraine. - 
2014. - № 3 -  11 P.

In the present article there is considered a 
mathematical model of the survivability of the high 
speed railway stock wheel set under the effect of 
working loads. The model is based on Paris’ law. 
The calculated crack growth speed has been verified 
according to results of bench survivability tests of 
high speed railway stock full-scale hollow axles. The 
correction function has been obtained in compliance 
with the verification results. The final calculation was 
done taking into account the correction function and 
unit operating loads measured during sea trials in the 
area of technical and climatic conditions of operation. 
Expected to continue work in this category.
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UDK 621.333:629.424     
Recuperative braking autonomy is a basis of 

reliable and efficient energy recuperation in DC 
electric rolling stock / M.A. Kostin, A.V. Nikitenko 
// Railway Transport of Ukraine. – 2014. – №3 –  
15 P.

The recuperative braking is one of the most 
significant parts of the energy saving technologies in 
the railway transport of Ukraine. It allows to recover 
the electric energy equals 8…15 % of the total energy 
which is spent to electric traction of the trains. In fact, 
it volume is 2.21 % of total energy and it has decreased 
over recent 20-25 years. This fact is explained by 
many shortcomings and one of them is connection of 
the electric rolling stock with traction power supply 
system. In the paper the off-line recuperative braking 
mode of the DC electric rolling stock is proposed. It 
based on the on-board energy storage system which 
uses the state-of-the-art supercapacitors. This mode 
allows to keep off the shortcomings which are in 
traditional recuperative braking mode. But the second 
main idea is the energy storage technology. The on-
board storage system saves the energy for one phase 
(act) of recuperative braking. After this the storage 

system supply the traction motors in the next phase 
(traction mode). The numerical calculations of the 
storage capacity, weight and size indices of the storage 
system are evaluated for the electric locomotives VL8 
and trains EPL2T which operate in the sections of 
Prydniprovsk railway. The results of calculation show 
that the off-line recuperative braking mode can be 
fully realized only for trains.
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of control of conformity in the manufacturer’s data 
sheet, damping characteristics. The authors aim to talk 
about the existence of contradictions in the technical 
assessment hydraulic damper for diagnostics under the 
locomotive depot and state the fact offensive moment 
to review the contents of the internal departmental 
normative documentation. In their conclusions, the 
authors rely on specially conducted experimental 
studies of randomly selected samples of the new 
hydraulic dampers from different manufacturers. 
Disadvantages are considered from the standpoint of 
ensuring safety requirements for railway rolling on 
curved track sections and minimize operating costs 
for its maintenance in terms of combining flows of 
freight and passenger movements.
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Procedure of periodic inspection of technical 
diagnostics subsystem of objective comptrollers 
of microprocessor interlocking system of which is 
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stochastic nature of the parameters of matherial and 
informational flows.

For solving tha tasks of optimal management of 
transport nodes functionning processes it is proposed 
to use the specific efficiency indicator, which is 
determined as a ratio of total costs of clients servicing 
in transport node to the costs of production resourses 
used while servicing.

It’s shown, that simulation is the most appropriate 
method for studying the functioning of transport 
nodes. Management solutions for optimizing the 
functioning of the transport nodes should be grounded 
on the analysis of simulation results.
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System approach to the optimization 

of processes of logistics management in 
transport nodes / E.V. Nagornij, V.S. Naumov, 
Ja.V. Lіtvіnova // Railway Transport of 
Ukraine. – 2014. – №3 –  46 P.

To encrease the efficiency of transport nodes 
functioning taking into account the  logistics 
management principles it is necessary to optimize the 
structure and capacity of transport nodes’ production 
resources, and to develop such a method for 
calculating of joint schedules for vehicles and freight 
hubs of the transport node, which takes into account 
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