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ПіДВищеННя коНкУреНТосПроможНосТі ЗаЛіЗНиць 
За рахУНок ВикорисТаННя бімоДаЛьНих ТехНоЛогій 
ПереВеЗеНь 

аНоТація. Наведено характеристику бімодальних технологій для пасажирських та вантаж-
них перевезень. Проаналізовано конструкцію бімодальних транспортних засобів. Особливу 
увагу приділено технології RailRunner. Визначено хронологію розвитку бімодальних транс-
портних технологій. Описано доцільність та загальну методику застосування бімодальних 
технологій для вітчизняної транспортної системи.

акТУаЛьНісТь. У сучасних умо-
вах ринкової економіки залізничний 
транспорт знаходиться в стані жорст - 
кої конкуренції з іншими видами 
транспорту, насамперед з  авто-
мобільним. При цьому низькій собі-
вартості, усепогодності та високій 
провізній спроможності залізнично-
го транспорту автомобільний транс- 
 порт протиставляє високу мобіль-
ність та можливість доставки ванта-
жів «від дверей до дверей». Залізнич-
на транспортна мережа України була 
в основному створена за часів Радян-
ського Союзу для потреб його еконо-
міки. Після набуття Україною неза-
лежності умови роботи залізничного 
транспорту суттєво змінилися. Так, 
середня відстань залізничних пере-

везень зменшилася з 953 до 508  км. 
щільність автомобільних доріг із 
твердим покриттям в Україні в  4,7 
разу вища, ніж у СРСР, і продовжує 
збільшуватися. Це суттєво зменшує 
конкурентні переваги залізниць по-
рівняно з автомобільним транспор-
том. У результаті ринки перевезення 
тарних, продовольчих, швидкопсув-
них та багатьох інших вантажів із 90-х 
років ХХ ст. залізницями переважно 
були втрачені. Також значною мірою 
на автомобільний транспорт пере-
йшли платоспроможні пасажири 
приміського сполучення. Необхідно 
зазначити, що такі процеси є  ха-
рактерними для залізниць багатьох 
країн, і пошук виходу із ситуації, що 
складається, вони здійснюють у  тому 

числі й за рахунок використання но-
вих транспортних засобів та техноло-
гій перевезень. Одним із напрямків 
підвищення конку рентоспроможності 
залізничних пере везень на коротких 
відстанях є  за стосування бімодальних 
технологій. Бімодальні транспортні за-
соби — це засоби, що мають два види 
коліс, які дозволяють їм рухатись як за-
лізницями, так і шосейними дорогами.

ВикЛаД осНоВНого маТері
аЛУ. Напрямки використання бімо-
дальних транспортних засобів є до-
сить різноманітними. 

Насамперед бімодальні транспорт-
ні засоби представлені локомобіля-
ми або мотовозами, використовують-
ся як тяговий рухомий склад замість 
маневрових локомотивів. Конструк-
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тивно локомобілі становлять собою 
спеціально розроблені транспортні 
засоби або модернізовані за рахунок 
додаткового обладнання трактори 
та автомобілі. Приклади локомобілів 
наведено на рисунках 1–5.

Модернізація локомобілів досяга-
ється за рахунок установлення візків 
для руху по рейках, гідравлічного 
обладнання для їх підіймання та опу-
скання та гальмового пневмооблад-
нання. Рух локомобілів, як правило, 
здійснюється за рахунок тертя авто-
мобільних коліс об рейки. 

Перевагою локомобілів є суттєво 
нижча вартість та менші експлуатацій-
ні витрати  порівняно з локомотива-
ми, відсутність потреб у створенні та 
утриманні локомотивної інфраструк-
тури, можливість застосування для 
господарчих робіт і вантажних пере-
везень по автодорогах на невеликі 
відстані. Використання локомобілів 
є ефективним для під’їзних колій із 
малими та середніми обсягами ро-
боти. Потенційними користувачами 
локомобілів в Україні є елеватори, 

що в  більшості випадків розташо-
вуються на проміжних станціях, які 
не мають власних локомотивів.

Бімодальні технології використо-
вуються для міських та приміських 
пасажирських перевезень. Перші 
дослідні дворежимні пасажирські 
автобуси було розроблено бри-
танською компанією LMS (London, 
Midland and Scottish Railway) у 1932 
році. Потім подібні розробки велись 
у Германії, Японії та Австралії, але 
через складність і велику вартість 
конструкції, проблеми з безпекою 
руху та тривалим часом зміни режи-
му із шосе на залізницю вони не були 
успішними. Працездатні конструкції 
дворежимних автобусів були роз-
роблені в Японії компаніями Toyota 
Motors та JR Hokkaido, і зараз  вони 
проходять комерційні випробуван-
ня. Приклад дворежимного автобуса 
DMV наведено на рисунку 6. Такий 
автобус на шосейній дорозі розвиває 
швидкість близько 60 км/год. Задля 
переходу на залізничну колію на спе- 

ціальному майданчику, що має ме-

талеву напрямну, автобус заїжджає 
на рейки. Після цього випускаються 
залізничні колеса. Загальна тривалість 
переходу із шосе на рейки становить 
близько 15 с. Очікується, що викори-
стання бімодальної технології при пе-
ревезеннях пасажирів дозволить змен-
шити витрати палива на 75% та вит рати 
на обслуговування на 87%.

Бімодальні технології використо-
вуються також і для перевезення ван-
тажів. Такі технології розробляються 
з кінця 50-х років, переважно у США. 
З технічної точки зору, бімодальний 
транспортний засіб становить собою 
комбінацію дорожнього шино-пнев-
матичного автопричепу з парою 
залізничних візків, обладнаних при-
строєм приєднання такого бімодулю 
до системи автоблокування та галь-
мування поїзда. Процес формування 
поїзда з бімодальних платформ наве-
дено на рисунку 7, а його рух залізни-
цею  — на рисунку 8.

Використання цієї технології у США 
між містами Лос-Анджелес та Атлан-
та забезпечило зниження вартості  
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Рис. 1. Локомобіль UCA-TRAC B16 Рис. 2. Локомобіль Mercedes-Benz Unimog U423

Рис. 3. Локомобіль Zephir LOK Рис. 4. Мотовоз ММТ-3
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перевезення «від дверей до дверей» 
на 8% та скорочення строку доставки  
вантажів удвічі. Сьогодні зазначена тех-
нологія успішно впроваджується ком-
паніями RailRunner та RoadRailer для 
перевезення контейнерних вантажів. 

Указана технологія має низку пе-
реваг, зокрема:
— можливість виконання вантажних 

операцій без переміщення тра ди-
ційних вантажно-розвантажуваль-
них механізмів та, як наслідок, зни-
ження їх вартості;

— можливість постановки і зняття 
платформ із візків на будь-яких 
майданчиках із покриттям в од-
ному рівні з головкою рейок та 
відповідним колійним розвитком;

— відсутність необхідності утриман-
ня малодіяльних під’їзних колій;

— відсутність необхідності вико-
ристання складських площ та 
економія засобів, пов’язаних зі 
зберіганням вантажів.

Додатковими перевагами техноло-
гії є зниження ваги поїзда та пов’яза-
них із цим енерговитрат на тягу через 

меншу вагу платформи, зниження 
шуму за рахунок використання пне-
вматичного ресорного підвішування, 
зниження витрат із порожнього про-
бігу через можливість завантаження 
однієї платформи на іншу.

У США технологія RailRunner ви-
користовується для перевезення 
вантажів в універсальних та спе-
ціалізованих контейнерах, зокрема 
перевезення сільськогосподарської 
продукції, швидкопсувних вантажів, 
автозапчастин, сміття тощо.

Дослідження можливості впрова-
дження бімодальної технології пере-
везень RailRunner в Україні показує, 
що одним із можливих секторів ринку, 
де вона може ефективно застосовува-
тись, є перевезення зернових ванта-
жів. Зберігання зерна в  Україні здійс-
нюється на понад 750 сертифікованих 
елеваторах, а  його завантаження 
у  вагони на 687 залізничних станціях. 
Середня кількість вагонів, що наванта-
жується на станції за добу, становить 
1,1 вагона. У  зв’язку з цим перевезен-
ня зернових вантажів здійснюється 

переважно повагонними відправлен-
нями, що суттєво погіршує показники 
використання вагонів, призводить до 
значних очікувань їх подачі. Перехід 
до перевезень автотранспортом та-
кож не дозволяє вирішити проблему 
через поганий стан доріг, обмеження 
пропускної спроможності підходів до 
портів. Використання бімодальних 
технологій за рахунок узгодженого 
підводу платформ дозволяє формува-
ти маршрути на обмеженій кількості 
станцій та здійснювати більшу части-
ну перевезень залізницею.

Іншим напрямком використання 
бімодальної технології може бути 
перевезення контейнерів у країни 
Західної Європи. На сьогодні ці пе-
ревезення переважно здійснюються 
автомобільним транспортом. З огляду 
на суворі вимоги щодо умов роботи 
водіїв та допустимого рівня забруд-
нення автомобілями навколишнього 
середовища рух вантажних автомо-
білів у Європейському Союзі суттєво 
обмежений. Створення на західному 
кордоні України терміналу RailRunner 
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Рис. 5. Локомобіль МАРТ-3 Рис. 6. Дворежимний автобус DMV

Рис. 7. Формування состава RailRunner Рис. 8. Контейнерний поїзд із платформ RailRunner
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аННоТация. Представлена характеристика бимодальных 
технологий для пассажирских и грузовых перевозок. Проанали-
зирована конструкция бимодальных транспортных средств, в том 
числе использующих технологию RailRunner. Определена хроно-
логия развития бимодальных транспортных технологий. Описаны 
целесообразность и общая методика применения бимодальных 
технологий для отечественной транспортной системы.

кЛючеВые сЛоВа: бимодальный подвижной состав, двух-
режимные транспортные средства, интероперабельные пере-
возки, интероперабельность, локомобиль.

annotation. Description of the bi-modal transportation tech-
nology for switching operations, passenger and cargo transporta-
tion presented in the article. Analyzed the design of bimodal vehi-
cles. Particular attention is paid to technology RailRunner. Defined 
chronology of bimodal transport. Described general method and 
feasibility of bimodal technology application for national transport 
system.

keywords: bimodal rolling stock, dual-mode vehicles, inter-
operable transport, interoperability, locomobile.

із колією 1435 мм дозволить здійсню-
вати завезення–вивезення товарів за-
лізничним транспортом із наступним 
його швидким розвезенням по пунк-
тах призначення.

ВисНоВки. У цілому, при вико-
нанні доставки «від дверей до дверей» 
вартість перевезення за технологією 
RailRunner становить близько 44% від 
вартості автомобільного перевезення, 
а  вартість терміналу — близько 10% 
від вартості транспортно-складського 
комплексу, характерного для дільнич-
них та опорних проміжних станцій. 

Таким чином, бімодальні техноло-
гії мають свою нішу в транспортному 
процесі і їх впровадження дозволить 
підвищити ефективність роботи за-
лізничного транспорту України. 
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