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Постановка проблеми і аналіз результатів останніх досліджень 

Для підвищення рентабельності залізничних перевезень у Транспортній стратегії України на 

період до 2020 року, яка була затверджена на засіданні Кабінету Міністрів України 20 жовтня 2010 

року та Державній цільовій програмі реформування залізничного транспорту України на 2010-2015 

роки, затвердженій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 року №1390, 

одним з пріоритетних завдань є оновлення вантажного парку вагонів, зокрема шляхом створення 

нового покоління рухомого складу і удосконалення існуючих конструкцій. Вагони, що знов 

розробляються, повинні мати покращені техніко-економічними показники і мати нижчу 

собівартість. При цьому одним з головних напрямків реалізації зазначеного завдання є створення 

власних моделей вантажних вагонів на вітчизняних виробничих потужностях (що вимагає 

проходженням відповідної процедури), тому що більшість вітчизняних вагонобудівників 

(наприклад перепрофільовані під вагонобудування вагоноремонтні заводи Укрзалізниці) не мають 

власної моделі вагону, а виготовляють моделі вагонів утримувачем правдника конструкторської 

документації яких є інші організації. Зазначені обставини знижують можливості підприємств-

виробників з впровадження у виробництво нових технічних рішень, які б поліпшували техніко-

економічні показники вагонів, що будуються. Слід зазначити, що використання конструкторської 

документацій на ліцензійних правах в ринкових умовах збільшує собівартість виготовлення вагонів. 

Крім цього подальший розвиток ринку вантажних вагонів буде спрямований на 

придбання/закупівлю образців продукції з сучасним рівнем техніко-економічних та 

експлуатаційних показників, і відповідно морально старі моделі не будуть мати попиту, що також 
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аргументує необхідність розробки та впровадження нових моделей вагонів. До того ж чітке 

уявлення процедури створення та постановки нової моделі магістральних вантажних вагонів на 

виробництво в сучасних умовах дозволить більш ефективно та раціонально впроваджувати проекти 

з розвитку потужностей та сприятиме зміцненню позицій вітчизняного вагонобудівного комплексу. 

У загальному випадку процедура розробки та постановки нової технічної продукції на 

виробництво встановлена у [1-3, 8-13, 16], але в літературних джерелах присвячених 

вагонобудуванню нема змістовної інформації з визначення особливостей та сучасних тенденцій 

процесу створення нових моделей вантажних вагонів та їх легалізації (у даному випадку слід 

розуміти як виконання передбачених заходів для постановки продукції на виробництво). 

Мета статті та викладення основного матеріалу. В статті представлено процедуру розробки 

та постановки нових моделей вантажних вагонів на виробництво, вказано та проаналізовано її 

особливості в сучасних умовах. 

У загальному випадку процедуру створення та постановки нових моделей вантажних вагонів на 

виробництво в сучасних умовах можна представити у вигляді запропонованої на рис.1 схеми. 

На першому етапі (рис.1) процедури, що описується, вказані роботи з визначення необхідності 

створення нових, власних моделей вантажних вагонів. Для цього проводиться моніторинг попиту 

на вагони та їх окремі типи. Після визначення типів вагонів, які будуть користуватись попитом, 

необхідно розробити техніко-економічне обґрунтування реалізації майбутнього проекту. При цьому 

ключовими задачами є: теоретичне визначення собівартості вагону, що планується до 

виготовлення, величини капіталовкладень на етапах його розробки та впровадження і витрати на 

озброєння виробничих потужностей для забезпечення необхідних об’ємів виробництва, строки 

окупності проекту.  

На другому етапі, після остаточного прийняття рішення про необхідність розробки, 

направляється заявка у Науково-дослідний інститут вагонобудування (м. Москва) на присвоєння 

номеру моделі визначеного типу вагону з відповідними характеристиками. Проводяться патентні 

дослідження, основним напрямком яких є пошук патентів, що діють і не діють, авторських свідоцтв 

на винаходи і свідоцтв на промислові зразки колишнього СРСР, з метою патентно-чистого 

вдосконалення конструкції, і визначення можливості вільного використання відомих технічних і 

естетичних рішень при розробці нових вагонів. Визначаються сучасні вимоги до обраного типу 

вагону та з їх урахуванням розробляється технічне завдання (ТЗ), яке узгоджується з Головним 

управлінням вагонного господарства Укрзалізниці (або в залежності від територіального 

розміщення підприємства-виробника іншої керівної залізничної адміністрації) та іншими 

причетними організаціями і затверджується. 

На сучасному рівні наступним кроком є створення комп’ютерної геометричної моделі 

проектуємого вагону з реалізацією передових технічних рішень виконання вузлових елементів та 

загальної конструкції вагону, які відповідатимуть вимогам ТЗ.  

Для перевірки працездатності розробленої моделі вагону необхідно провести її перевірку, чому 

присвячено четвертий етап представленої на рис.1 схеми.  
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* – визначається та конкретизується замовником чи/та розробником чи/та виготівником чи/та 

виробником 

Рис.1 Схематичне зображення сучасної процедури розробки та постановки нової моделі вантажних 

вагонів на виробництво 
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На цьому етапі у відповідності до вимог Норм [4-6, 20-25, 28] проводяться наступні розрахунки: 

вписування вагону у габарит; ефективності гальмової системи; конструкції на міцність; оцінювання 

ходових якостей; проходження сортувальних гірок та кривих малого радіусу; розрахунок 

габаритної рамки та інші розрахунки в залежності від особливостей типу вагону. При цьому 

доцільно паралельно з проведенням зазначених робіт проводити роботи з підготовки виробництва, 

яка включає озброєння виробничої бази відповідним обладнанням, оснащенням та комплектацією 

кваліфікованими кадрами. Одночасне виконання таких робіт суттєво зменшить строк організації 

виробництва моделі вантажного вагону, що сприятиме зменшенню терміну окупності проекту.  

На п’ятому етапі на основі теоретично перевіреної конструкції вагону у відповідності до [7, 8, 

20-28] створюється конструкторська документація, яка є базою для розробки: проектів технічних 

умов та керівництва з експлуатації; програми та методики приймально-здавальних випробувань; 

програми та методики приймальних випробувань; у відповідності до [9, 10, 14-22] технологічної 

документації; матеріальних норм; переліку продукції, матеріалів та комплектуючих які підлягають 

вхідному контролю. 

На наступних етапах (6 та 6а) створюють необхідне виробництво та виготовляють дослідні 

зразки вагонів, проводять їх приймання внутрішньозаводською комісією, зі складанням відповідних 

документів. 

Далі виготовлені та прийняті зразки вагонів передаються до організації, яка буде проводити 

випробування (дослідний центр). Дослідний центр надає програми та методики необхідних 

випробувань, а після проведення повного циклу випробувань відповідні протоколи з 

підсумовуючим звітом який містить висновки, щодо працездатності розроблених моделей вагонів. 

На цьому етапі до того ж необхідно провести експертну оцінку розробленої конструкторської 

документації. 

По результатам та рекомендаціям визначених сьомим етапом робіт проводиться коректування 

конструкторської та технологічної документації. 

На наступному етапі проводиться Міжвідомча приймальна комісія (МВК). Склад учасників 

МВК визначається діючими нормативними документами та розширюється за ініціативою 

розробника чи/та замовника. 

В результаті проведення МВК складається та підписується відповідний акт, затверджуються 

керівництво з експлуатації та технологічні документи. 

На наступному етапі затверджуються технічні умови та реєструються у 

Держстандартметрології. 

В подальшому необхідно провести сертифікацію. Слід зазначити що розпочати процедуру 

сертифікації доцільно після виготовлення дослідних зразків. 

У зв’язку з тим, що вагони, які заплановано до виробництва будуть експлуатуватись 

магістральною мережею залізниць країн «простору 1520 мм» у відповідності до [Единого порядка 

согласования технической документации на строительство новых, модернизацию грузовых вагонов 

и их узлов и деталей, представленной железнодорожными администрациями государств участников 

СНГ, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики  
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предназначенных для эксплуатации в международном сообщении] необхідно узгодити технічні 

умови на засіданні експертної групи Комісії Ради з залізничного транспорту повноважних фахівців 

вагонного господарства залізничних адміністрацій – учасників СНД, Грузії, Латвійської республіки, 

Литовської республіки, Естонської республіки. При цьому подається заявка на внесення нової 

моделі вантажного вагону до довіднику «Моделі вантажних вагонів», а у разі необхідності на 

отримання чи розширення умовного номеру клеймування підприємства-виробника. 

Потім технічні умови узгоджуються на засіданні Комісії Ради з залізничного транспорту 

повноважних фахівців вагонного господарства залізничних адміністрацій – учасників СНД, Грузії, 

Латвійської республіки, Литовської республіки, Естонської республіки, вноситься нова модель 

вагону до довіднику «Моделі вантажних вагонів», та у разі необхідності присвоюється чи 

розширюється умовний номер клеймування підприємства-виробника. Після цього етапу можна 

приступати до розгортання виробництва. 

Однією з вузлових особливостей створення та реалізації проекту нових вантажних вагонів в 

сучасних умовах є підбір та використання нормативної бази, яка б у сукупності задовольняла 

вимогам державних та галузевих нормативних документів, як країни виробника так і 

загальноприйнятим у географічному просторі країн СНД, Грузії, Латвійської республіки, 

Литовської республіки, Естонської республіки. У зв’язку із зазначеним у якості базової мови 

основних та допоміжних супровідних документів при створенні нової моделі вагону доцільно 

використати російську мову. Крім цього слід зазначити, що на сьогоднішній день для забезпечення 

безпеки виробництва спостерігається чітка тенденція доведення вимог к промисловим вагонам до 

рівня магістральних, тобто доцільно представлену процедуру використовувати і для постановки на 

виробництво вагонів внутрішньозаводського транспорту.  

Ця публікація виконана по результатам виконання проєкту: « Розроблення концептуальних 

засад для відновлення ефективного функціонування застарілих вантажних вагонів (Development of 

conceptual frameworks for restoring the efficient operation of obsolete freight cars)» (Реєстраційний 

номер проєкту: 2020.02/0122), фінансування якого здійснюється Національним фондом досліджень 

України за кошти державного бюджету. 

 

Висновки і рекомендації щодо подальшого використання.  

Представлені етапи створення та постановки на виробництво нових моделей вантажних вагонів 

успішно були реалізовані та реалізовуються рядом підприємств країн СНД. 

Використання та аналіз етапів запропонованої в роботі процедури дозволить у подальшому 

розвивати вітчизняний вагонобудівний комплекс, створюючи конкурентоспроможні моделі вагонів 

та відповідні умови виробництва. 

Формалізований алгоритм може бути використаний для розробки та постановки окремих 

складових та вузлів рухомого складу, і буде варіювати об’ємами робіт на окремих етапах. 
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