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ПОНЯТТЯ ІННОВАЦІЙНОГО 
РУХОМОГО СКЛАдУ ЗАЛІЗНИЦЬ 

Інноваційним рухомим ск.ладом вважається та ий , я ий 

відповідає І<ритерtям ВІд/іЄСення його до •інновацrйноі nро

дукцrї• , але на сьогоднІ офіційно цей термін в законодавстві 

країни відсутній (І) . 

Основними критеріями інноваційності для вантаж

них вагонів (nрийнятими на Технічній нараді УЗ в листо

ПадІ 2015 року, але за онодавчо не затвердЖеними (\)) 
є зростання іх продуктивності завдя и зб1льwенню ванта· 

опідйо ності ( міст ості) та зменшенню оефІЦІЄнту тари 

вагона , розширенню фун ціональності та унІверсальності 

вагонів, збільшенню навантаження на вісь (на сьогодні 25-
27 те, а в перспективІ до 30- 32 те) , конструкцrйноі швид
кості ( 140 км/год 1 бІльше), термінів міжр монтних nро
біпв тощо . Зокрема, термін служби нового і••новаційного 
вантажного вагона від будІвництва до списаttня має бути 

не меншим за ЗО рокtв, термІн від будівництва до nершого 

планового ремонту - 5 ро ів або 500 тис . м nробІгу, і • 
ре онтний nеріод мІ nлановими ре онтами - 4 ро и або 
360 тис. м пробігу, термін від будівництва до а nітального 
ремонту - 16 рОКІВ ТОЩО. 

Зменшення коефІЦІЄнту тари вантажного вагона є мож
ливим завдяки використанню нових матерІЗЛІВ д.ля його бу· 

д1вництва (сучасних ВИдІВ сталей, алюмінієвих сnлавів або 

композитних матеріалів) . 

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ 
ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ НА ЗАЛІЗНИЦЯХ КРАЇН 

СПІВДРУЖНОСТІ 

Залізничним транспортом раін Сn1вдр носп на о· 

nичений достатнІй дОСВІд вnровадЖеннІ! ІнновацІйного 

рухомого с ладу. Зокрема, серед украінсь их пщnри

ємств-вагонобудІвникІв значних усnіхів досRг Крюків

ський вагонобуд1вний завод (КВБЗ). серед розробок яко· 
го є вантажні вагони з осьовим навантаженttRм Rк 23,5 те , 

так 1 25 те (І) . 
Основні характер сти и ванта ни ваго•нв розробки 

КВБЗ з ОС1>Овим навант енням 23.5 те. (р с . І), nредстав· 
лено в табл. І . 

Критий вагон моделІ 11· 7094 розроб и КВБЗ (рис. 2) 
має такі ОСНОВНІ характериСТИКИ : ВантажОПІДЙОМНіСТЬ 68 Т, 
об 'єм кузова 181 м), тара вагона 26 т, осьове навантаженнR 
23,5 rc, довжина no осях автозчеnів 18720 мм, конструкцій
на швидкість 120 км/год 1 термін служби 32 ро и . 
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ЛГОННИЙ ПАРК N 0 1 7 Pu.'"" но r>C r>ene н1ни 

аант ear розробки У 
на83нт 25 те, заtЗJІ~ • .щтд 

наведено на рис. З (Vt~• реального n•eaarOti • рно
та це ентоеоза (І)). nредст мено в табл . 2. 
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СуnЄВОЮ ВіДМІННІСТЮ ПІ rОНІ8 3 ОСЬО8 1 І НТ ЄН· 
ням 25 те є nодовж ниfІ т р Ін служби - 32 роки nopte· 
няно з 22 ро ами для n1 ооrонІо з осьовим н вант 
23.5 те, тобто збіІІьw ня 11nceoro ЦИІ(JІу склада е 
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Зна-. • дОС8/Д у розробці · ноеа ноrо рухомоrо осла· 

ду на РЖД •УІХlЛВ<Іrонзаеод• (У83) (3-4) , я ий заnро· 
nонуеав ntoo rони оделей 12-196·0 1• 15·197·02 на візках 
модеn1 18·194·1 з осьовим навант ж нням 25 те . АнЗJІО· 
пчн1 n1 гон 1 розроблено •Промтра тор·В гон• моделеи 
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Реалії та персnективи ВАГОННИЙ ПАРК N- 9- 1 0 ( 1 26- 1 27) І 201 7 
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ТабпмцА б. Осноені~ ~ розроб.см •F'уз:Qммаwм І ТВБЗ з оа.оемм ~ 25тс 

19-1244 1259-02 

~' 79 76 
Об'ЕІІ ~ ваrона, 109 127 

Тара ваrона, т 21 24 
Т ept.fiti спуж6и, років 32 32 

знімним дахом моделі 195153-02 з осьовим навантаженням 
25 те. Аналоrічні розробtси є й у •Рузхіммаш• (ЗОt<рема, мі

нераловоз моделі 19-1244 із кузово з алюмінієвих спла
вів і мінераловози моделей 1259-02 і 1259-03) [5), а також 
у ТВБЗ (наприклад, моделі 19-9549-ОЗ і 19-58З5-01) [6), 
основні характеристики яких наведено в табл. 6. 

Візки з осьовим навантаженням 25 те використані 
у розробках вагонобудіоних заводів й nід час будівництва 
су<~асних моделей цементовозів . Зокрема, •Рузхіммаш • 

розроблено вагон-хопер моделі 19-125З для nеревезення 
цементу з осьовим навантаженням 25 те вантажопідйо -
ністю 78,5 т при тарі вагона 21 ,5 ті об'ємі кузова 67 м3 [5) . 
Аналоrі-іні характеристи и має цементовоз виробництва 

ТВБЗ моделей 19-9550 і 19-9550-01 [6] . 
В умовах подальшого зростання обсягів контейнерких 

nеревезень (насамnеред. 40- і 45-футових вели отоннажних 

контейнерів (ВТК)) значна увага nриділяється розвитку мат

форм , особливо довгобазних (зараз на одній фітинговій мат
формі nеревозиться один 40-футовий ВТК, nри цьому корисна 

довжина матформи використовується на 60%, а ії вантажо
підйомМ<:ть- на 50%). Особливе ісце в розробках іннова
ційного рухомого складу •Рузхіммаш• займають зчленована 

матформа моделі 13-9895 і швидкісна зчленована nпатфор
ма моделі 13-9894 (4-5). Перша з них вантажоnідйомністю 
72 т дозволяє перевозити з конструкційною ШВ\1\дкістю 
140 км/год три 40-футових ВТК, пакетованj вантажі, насиnні 

вантажі, лісоматеріал , довгомірні вантажі, колісну та гусе

ничну техніку [4). ШвИДІ<існа матформа, має вантажоnідйом

ність 90 т і дозволяє nеревоз.итм з конструкційною ШВ\1\ДКЇСТІО 
140 КМ/ГОДІJJіЗ 40-фут<>ІШХ ВТК або два 45-футОВИХ ВТК ( 4-5). 

Двосекційна зчленована nлатформа моделі 1 З-1839 була 
розроблена і підnриємством .дзовмаш•. У ній покращено 
надійність 1 збільшено вантажопідйомність до 109,5 т при 
тарі ЗО, 7 т. На nлатфор і моделі 1 З- 1839 можливе nереве
зення двох 40-футових ВТК або чотирьох 20-футових ВТК. 

На ринку платформ з осьовим навантаженням 25 те (зо
крема фітингових для перевезення ВТК) є nропозиЦІї від 

різних виробни ів: •Рузхіммаш• - 80-футові платформи 
моделей 13-1281 і 13-1281-01 [5) ; ТВБЗ - універсальна 

19-9549-03 19-5836·01 
76 76 76,7 
127 120 101 

24 23,5 22,8 
32 32 26 

nлатформа моделі 13-6851 і фітингові моделей 13-6851-01 
і 13-690З [6) тощо. 

Особливе місце займає розробка фІтингової платфор и 
з автономною системою електроnостачання , що дозволить 

значно знизити ексnлуатаційні витрати та nокращити якість 

перевезення рефрижераторних ВТК . 

Рижж сnеціалізованих цистерн виробництва краін Спів· 

дружності характеризується супєвою різноманітністю, я~ 

викликана nотребами кл~и. При цьому, виробни и також 

широко застосовують інноваційні візки з осьовим навантажен

ням 25 те. Зокрема , цистерна НМЗ для розплавленої сірки 

модел' 15-9544 дозволяє nеревозити в составі з 71 вагона на 
390 т більше вантажу nорівняно до вагонів з осьовим наван
таження 23,5 те. Ви ористання в цистернах НМЗ моделей 
15-9544-01 і 15-9544-02 для технІЧної сірчаноІ кислоти візків 
з осьовим навантаженням 25 те дозволило зб«льшитм масу 
вантажу, що nеревозиться , вщnовідн.о до 75,8 і 77,1 т при масі 
тари 23,8 і 22,9 т. Аналогіч ий західдля цистерни НМЗ моделі 
15-9544-03 для технічного опеуму дозволив збёпьшити мзсу 
вантажу до 76 т nри тарі вагона 24 т, а для цистерни модел· 

15-9544-04 відnовІДНО до 77,2 т при тар.22,8 т. 

У цистернах виробництзз •Рузх•ммаш• також широко за
стосовано візки , які допускають осьове навантаження 25 те: 
у перспективній моделі з двома котлами (з використанням 

безnромі:жковоrо зчіnного пристрою) для перевезення світ· 
лих нафтопродуктів досягнуто вантажоnІДйомність 145,5 т 
і об'єм котла 196 м3; у цистерні моделі 16-1218 для пере
везення бензину збільшено вантажопідйо НІСТЬ до 72,7 т 
і об 'єм котла до 90 м3; у цистерні для перевезення сірки роз· 
мавленоі моделі 15- 1269 збільшено вантажопідйомність 
до 72,5 т [5) . Оригінальною також є конструкція цистерни 
моделі 15-1257 для перевезення пеку кам'яновуnльного 
рідкого з осьовим навантаженням 25 те. що дозволило 

збільшити вантажопідйомність до 70 т при тарі ЗОт. 
Значна номенклатура сnеціалізованих цистерн заnропо

нована і nідnриємствами •Азовмаш-, КВБЗ ••ТихвинХJмМаш•. 

Широка різноманітність ринку сnеціалізованих цистерн краІн 

Сnіе.щ>ужності дозволяє nІ)ИС8Я'nfТИ розmяду іх nорівняпЬtМХ 

характеристик і персnеtСТИв застосування окреме дослідЖення. 
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