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Семестр, у якому 

можливе (планується) 

вивчення дисципліни 

IV-VII семестри (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; 

– розробляти, оформлювати та впроваджувати у виробництво 

документації щодо визначеності технологічних процесів 

будівництва, експлуатації, ремонту та обслуговування 

локомотивів, їх систем, агрегатів та вузлів та інших 

інструктивних вказівок, правил та методик; 

– 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; 

– 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; 

– розробляти технічні завдання і технічні умови на 

проектування локомотивів, їх систем, агрегатів та вузлів; 

складати плани розміщення устаткування, технічного оснащення 

та організації робочих місць, розраховувати завантаження 

устаткування та показники якості продукції; 

– 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 

загальних характеристик і властивостей локомотивів, 

особливостей умов роботи, експлуатації та технічних вимог, що 

пред'являються до вузлів і агрегатів, методів проектування 

конструкцій та вузлів екіпажної частини та допоміжного 

обладнання 

Попередні умови, 

необхідні для вивчення 

дисципліни 

Вища математика 

Фізика 

Теоретична механіка 

Нарисна геометрія та інженерна графіка 

Основи інформаційних технологій 

Електротехніка 

Опір матеріалів 

Загальний курс залізниць і рухомого складу 

Матеріалознавство та технологія матеріалів 

Теплотехніка та теплопередача 

Теорія механізмів та машин 

Гідравліка та гідропривод 

Основи електроніки та автоматики рухомого складу рухомого складу 

Деталі машин 

Взаємозаміна, стандартизація та технічні вимірювання 

Тягові електричні машини та перетворювачі 

Електричне обладнання локомотивів  

Гідравлічні передачі локомотивів 

Основні теми 

дисципліни 

 автономні локомотиви. Аналіз енергетичної ефективності; 

 електрична тяга. Основні параметри електровоза; 

 особливості конструкції приводів механічного обладнання 

електровозів; 

 електричні локомотиви вітчизняного виробництва. Загальна 

будова електровоза подвійного живлення; 

 система повітроочищення на електровозах постійного струму. 

Визначення витрат повітря на охолодження ТЕД;  

 система вентиляції та охолодження  на електровозах змінного 

струму. Визначення  витрат повітря на охолодження тягового 

трансформатора; 

 тягові агрегати змінного та постійного струму з дизельною секцією; 

 загальна будова та основні вузли силової установки дизельної секції; 

 призначення та структура допоміжного устаткування локомотива. 

Паливна система тепловозного дизеля, основні елементи паливної 

системи та вимоги до неї. Принципові схеми паливних систем; 

 паливопідкачуючі насоси, вимірювачі рівня (об’єму), та витрати 

палива (паливоміри); 

 масляна система локомотива, призначення,   класифікація, основні 

елементи масляної системи та вимоги до неї; 

 водяна система, основні елементи, класифікація різновидів водяної 

системи та вимоги до неї; 

 охолоджувальні системи та пристрої (холодильники) тепловозів. 

Призначення, основні елементи та вимоги; 

 тепловий розрахунок водомасляного теплообмінника; 

 системи повітропостачання та випуску відпрацьованих газів. 

Призначення та основні елементи; 

 класифікація, характеристики та принципи підбору вентиляторів 

системи охолодження; 

 регулювання температурного режиму в системах охолодження 

дизелів. Класифікація основних систем регулювання температурного 

режиму; 

 пневматична система локомотива, система охолодження ТЕД, 

пісочна та протипожежна система; 

 екіпажна частина локомотивів: призначення, класифікація та 

загальна будова; 



 принципи та методи розрахунків рам та кузовів локомотивів; 

 візки локомотивів: призначення, класифікація та основні елементи. 

Особливості конструкції візків вантажних локомотивів; 

 особливості конструкції візків пасажирських та маневрових 

локомотивів. Будова рам візків; 

 колісні пари локомотивів: загальна будова, різновиди та основні 

елементи; 

 пружне підвішування локомотивів: призначення та класифікація 

його систем; 

 принципи та методика розрахунку параметрів систем пружного 

підвішування; 

 тягові приводи локомотивів: призначення та класифікація; 

 особливості схемних рішень  і конструкцій екіпажної частини 

високошвидкісних поїздів; 

 визначення основних параметрів локомотива на стадіях технічного 

завдання та ескізного проекту; 

 розрахунок механічних параметрів тягового привода локомотива та 

його компонування; 

 проектування тягової та техніко-економічних характеристик 

локомотива. Техніко-економічна оцінка проектних рішень; 

 вибір типу екіпажної частини, компонування й розважування 

локомотива; принципи проектування його будівельних окреслень; 

 особливості кінематики й динаміки руху локомотива в кривій ділянці 

колії; 

 геометричне вписування локомотива в криві ділянки колії: 

постановка задач, розрахунок параметрів, методика побудови діаграми 

геометричного вписування та її аналіз; 

 методика визначення силових факторів і допустимих швидкостей 

руху локомотива при динамічному вписуванні; 

 критерії безпеки руху локомотива в кривій ділянці колії. 

Лекції 122 год., практичні заняття 48 год., лабораторні 

заняття 16 год. 
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