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Семестр, у якому 

можливе (планується) 

вивчення дисципліни 

VI для бакалаврів 

Факультети/ННЦ, 

студентам яких 

пропонується 

Транспортна інженерія 

Перелік 

компетентностей та 

результатів навчання, 

що забезпечує 

дисципліна 

Компетентності: 
– розрізняти типи та серії локомотивів, їх системи, агрегати та 

вузли з визначенням вимог до їхньої конструкції, параметрам та 

характеристикам; 

– здатність розробляти з урахуванням естетичних, міцнісних і 

економічних параметрів технічні завдання і технічні умови на 

проектування локомотивів, їх систем та окремих елементів; 

складати плани розміщення устаткування, технічного оснащення 

та організації робочих місць, розраховувати завантаження 

устаткування та показники якості продукції; 

– здатність аналізувати техніко-економічні та експлуатаційні 

показники локомотивів, їх систем, агрегатів та вузлів з метою 

виявлення та усунення негативних чинників та підвищення 

ефективності виробничого процесу. 

Результати навчання: 
– ідентифікувати типи та серії локомотивів, їх системи, 

агрегати,  вузли та вимоги до їх характеристик та параметрів; 

– визначати параметри локомотивів, їх систем, агрегатів та 

вузлів шляхом проведення вимірювального експерименту з 

оцінкою його результатів; 

– виконувати розрахунок основних характеристик та 

параметрів технологічних процесів виробництва, експлуатації та 

ремонту локомотивів, їх систем, агрегатів та вузлів з метою їх 

порівняння та формування управлінських рішень щодо 

подальшого функціонування підприємства з оцінкою якості його 

продукції; 

– розраховувати техніко-економічні та експлуатаційні 

показники локомотивів, їх систем, агрегатів та вузлів 

Опис дисципліни В курсі навчальної дисципліни системно розглядаються питання 

вивчення основних типів  гідравлічних передач локомотивів,  

поглиблене вивчення будови, принципу дії та характеристик 

гідравлічних апаратів передач локомотивів, опанування 

методики  розрахунку спільної роботи гідроапаратів з двигуном 

внутрішнього згоряння, вивчення будови систем та вузлів 

гідропередачі, роботи системи керування 

Попередні умови, 

необхідні для вивчення 

дисципліни 

Вища математика  

Фізика 

Теоретична механіка 

Теорія механізмів та машин 



Загальний курс залізниць 

Гідравліка та гідропривід 

Основні теми 

дисципліни 

 призначення та види передач, конструктивні особливості. 

Гідродинамічна та гідростатична передачі; 

 основні параметри гідроапаратів. Будова та принцип дії 

гідромуфти (ГМ) та гідротрансформатора (ГТР); 

 показники, характеристики та режими роботи гідромуфти. 

Регулювання гідромуфт; 

 робочий процес, будова та принцип дії гідротрансформатора. 

Рівняння моментів. Зовнішня характеристика 

гідротрансформатора; 

 кінематичні схеми гідропередач тепловозів; 

 розрахунок гідродинамічної передачі тепловоза; 

 коефіцієнт корисної дії та безрозмірні характеристики ГТР. Типи 

гідротрансформаторів. Робота ГТР в режимі гідромуфти. Комплексний 

ГТР; 

 класифікація та особливості конструкції багатошвидкісних 

гідравлічних та гідромеханічних передач тепловозів; 

 системи автоматичного управління гідропередачами; 

 будова, принцип роботи та розрахунку тягових приводів локомотивів 

з гідропередачою. 

Лекції 16 год, практичні заняття 16 год. 

Мова викладання Українська  

Список основної та 

додаткової літератури 

 Семичастнов, И.Ф. Гидравлические передачи тепловозов 

[Текст] /И.Ф. Семичастнов. – М.: Машгиз, 1961. – 332 с. 

 Гавриленко, Б.А. Гидравлические передачи: Проектирование, 

изготовление и эксплуатация [Текст] /Б.А. Гавриленко, Н.Ф. 

Семичастнов. – М.: Машиностроение, 1980. – 224 с. 

 Шаройко П.М., Середа В.Т. Гидравлические передачи 

тепловозов. Учебное пособие для высших учебных заведений. 

[Текст] – М.: Трансжелдориздат, 1963. – 174 с. 

 Попов Г.В., Еремеев А.С. Гидравлические передачи 

тепловозов. Принцип действия, устройство и обслуживание. 

[Текст] – М.: Всесоюзное издательско-полиграфическое 

объединение Министерства путей сообщения, 1960. – 76 с. 

 Маневровые тепловозы [Текст] /под ред. Л.С.Назарова. – М.: 

Транспорт, 1977. – 408 с. 

 Тепловозы промышленного железнодорожного транспорта 

[Текст] /под ред. М.В.Иванова. – Киев, Донецк: Вища школа, 

Головне вид-во, 1987. – 359 с. 

 Кручек В.А., Курилкин Д.Н. Гидропередачи и гидропривод 

агрегатов локомотивов. Электронный учебник. ПГУПС. – 2004. 

 Гидравлические передачи тепловозов: Учебное пособие / В. М. 

Овчинников, В. А. Халиманчик, В.В. Невзоров: Министерство 

образования Республики Беларусь, УО «БечГУТ». – Гомель, 2006. 

– 155 с. 

 Гідравлічні передачі локомотивів [Текст]: метод. вказівки до 

виконання курсової роботи /Б.Є.Боднар, Д.В.Бобир, М.І.Капіца, 

А.П.Шепотенко. – Д., 2014. – 30 с. 

 Бобирь Д. В. Дистанційний курс. Гідравлічні передачі 

локомотивів. Режим доступу: 

http://lider.diit.edu.ua/course/view.php?id=224 

 

 

http://lider.diit.edu.ua/course/view.php?id=2

