
Технологія ремонту локомотивів 

Назва дисципліни, обсяг 

у кредитах ЄКТС 

Технологія ремонту локомотивів 

4 кредити 

Загальна інформація про 

викладача 

Довбня Микола Петрович, к.т.н., доцент, доцент каф. 

«Локомотиви»;  

тел. 373-15-34 

Семестр, у якому 

можливе (планується) 

вивчення дисципліни 

VІІ(для бакалаврів) 

Факультети/ННЦ, 

студентам яких 

пропонується 

Транспортна інженерія 

Перелік 

компетентностей та 

результатів навчання, 

що забезпечує 

дисципліна 

Компетентності: 
– здатність розробляти та впроваджувати технологічні 

процеси, технологічне устаткування і технологічне оснащення 

при ремонті локомотивів, їх систем, агрегатів та вузлів; 

– здатність розробляти, оформлювати та впроваджувати у 

виробництво документації щодо визначеності технологічних 

процесів ремонту локомотивів, їх систем, агрегатів та вузлів та 

інших інструктивних вказівок, правил та методик; 

– здатність розробляти з урахуванням естетичних, міцнісних 

і економічних параметрів технічні завдання і технічні умови на 

ремонт локомотивів, їх систем та елементів; 

– здатність аналізувати технологічні процеси ремонту 

локомотивів як об'єкту управління; 

– здатність організовувати виробничу діяльність структурних 

підрозділів лінійних підприємств та заводів, малих колективів 

виконавців (бригад, дільниць, пунктів), щодо ремонту 

локомотивів, їх систем, агрегатів та вузлів, включаючи 

обґрунтування технології виробничих процесів; 

– здатність застосовувати методи та засоби технічних 

вимірювань, технічні регламенти, стандарти та інші нормативні 

документи при технічній діагностиці локомотивів, їх систем, 

агрегатів та вузлів. 

Результати навчання: 
– розробляти та впроваджувати основні технологічні 

операції, технологічне устаткування, технологічне оснащення, 

засоби автоматизації та механізації, що використовуються під 

час ремонту локомотивів, їх систем, агрегатів та вузлів; 

– розробляти та впроваджувати у виробництво документації 

щодо визначеності технологічних процесів ремонту 

локомотивів, їх систем, агрегатів та вузлів та інших 

інструктивних вказівок, правил та методик; 

– виконувати розрахунок основних характеристик та 

параметрів технологічних процесів ремонту локомотивів, їх 

систем, агрегатів та вузлів з метою їх порівняння та формування 

управлінських рішень щодо подальшого функціонування 

підприємства з оцінкою якості його продукції; 

– використовувати засоби технічних вимірювань, технічні 

регламенти, стандарти та інші нормативні документи під час 

технічного діагностування локомотивів, їх систем, агрегатів та 



вузлів 

Опис дисципліни В курсі навчальної дисципліни розглядаються питання 

відновлення деталей, вузлів, а також локомотивів в цілому, які 

являють собою необхідні умови для успішної роботи 

майбутнього фахівця, в сфері експлуатації та ремонту 

локомотивів 

Попередні умови, 

необхідні для вивчення 

дисципліни 

Опір матеріалів 

Загальний курс залізниць і рухомого складу 

Матеріалознавство та технологія матеріалів 

Теорія механізмів та машин 

Надійність та технічна діагностика 

Взаємозаміна, стандартизація та технічні вимірювання 

Деталі машин 

Теорія та конструкція локомотивів 

Ресурсозберігаючі технології 

Тягові електричні машини та перетворювачі локомотивів 

магістрального/промислового транспорту 

Електричне обладнання локомотивів магістрального/промислового 

транспорту 

Основні теми 

дисципліни 

 Системи технічного обслуговування і ремонту локомотивів; 

 Методики розрахунку міжремонтних періодів локомотивів; 

 Нормативно-технічна документація, що використовується при 

ремонті локомотивів; 

 Механічні та фізико-хімічні методи очищення деталей; 

 Ультразвукові методи очищення; 

 Методи визначення технічного стану деталей та вузлів 

локомотивів; 

 Магнітна дефектоскопія тепловозних деталей; 

 Методи відновлення деталей локомотивів: ремонтна градація, 

пластична деформація, полімерні матеріали, додаткова деталь; 

 Відновлення деталей локомотивів зварюванням, наплавлення, 

металізацією, гальванічним покриттям. 
Лекції 32 год, лабораторні заняття 16 год. 

Мова викладання Українська  

Список основної та 

додаткової літератури 

 Положення про плановопопереджувальну систему ремонту і 

технічного обслуговування тягового та моторвагонного 

рухомого складу (електровозів, тепловозів, електротадизель-

поїздів) [Текст]: №429Ц/ОД: затв.Наказом Укрзалізниці від 

15.10.2015.К.: Укрзалізниця, 2015. – 45с.; 

 Інструкції з технічного обслуговування та ремонту вузлів 

локомотивів; 

 Правила ремонту електричних машин електровозів і 

електропоїздів; 

 Правила капітального ремонту КР-1, КР-2 тепловозів; 

 Правила технічного обслуговування та поточних ремонтів 

тепловозів; 

 Нормативний документ «Тяговий рухомий склад. Зварювання, 

наплавлення та напилення. Правила ремонту» (ЦТ-0227), який 

затверджено наказом Укрзалізниці від 17.06.2014 № 299-Ц/од.; 

 Мукушев Т.Ш. 

Средствамеханизациипроизводственныхпроцессовремонта 

тягового подвижного состава: 

Учебноеиллюстрированноепособие — М.: Маршрут, 2005. — 65 

с.; 

 Текущий ремонт и 



техническоеобслуживаниеэлектровозовпостоянноготока / С. Н. 

Красковская, Э. Э. Ридель, Р. Г. Черепашенец.— М.: Транспорт, 

1989. — 408 с.; 

 Тепловозы: Механическоеоборудование: Устройство и ремонт 

/ А. А. Пойда, Н. М. Хуторянский, В. Е. Кононов.— М.: 

Транспорт, 1988. — 320 с.; 

 Скепский В. И., Скуев В. 

Б.Ремонтмеханическогооборудованиятепловозов. - М.: 

Транспорт, 1991. - 183 с.; 

 Скалин А.В., Кононов В.Е., Бухтеев В.Ф., Ибрагимов М.А. 

Экипажнаячастьтепловозов. Конструкция, долговечность, ре-

монт. - М.: ООО «Желдориздат», 2008 - 304 с.; 

 Технологияремонтатепловозов/В. П. Иванов, И. Н. Вождаев, 

Ю. И. Дьяков, А. Я. Углинский; Под ред. В. П. Иванова. 2-е изд., 

перераб. и доп.— М.: Транспорт, 1987. -336 с.; 

 Находкин В. М. Технологияремонта тягового подвижного 

состава / В. М. Находкин, Р. Г. Черепашенец. – М.: Транспорт, 

1998. – 461 с.; 

 Рахматуллин, М.Д. Технологияремонтатепловозов / М.Д. 

Рахматуллин. – М. : Транспорт, 1983. – 319 с.; 

 Молодык, Н.В. Восстановление деталей машин / Н.В. 

Молодык, А.С. Зенкин. – М. : Машиностроение, 1989. – 479 с.; 

 Горский А. В. Оптимизациясистемыремонталокомотивов / А. 

В. Горский, А. А. Воробьев. — М.: Транспорт, 1994. — 208 с.; 

 Электроподвижной состав. Эксплуатация, надежность и 

ремонт: учеб. для вузов ж.-д. трансп. / А. Т. Головатый [и др.]; 

под ред. А. Т. Головатого, П. И. Борцова. – М.: Транспорт, 1983. 

– 350 с.; 

 Довбня М. П. Дистанційний курс. Технологія ремонту 

локомотивів. Режим доступу:   

http://lider.diit.edu.ua/course/view.php?id=288 
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