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К л ю ч о в і  с л о в а: вантажооборот,технологія RailRunner,
транспортній ринок.

Залізничний транспорт України орієнтований на пе-
ревезення масових вантажів, в першу чергу на переве-
зення сировини та продукції металургійної промисло-
вості. В цих умовах зміна попиту на металопродукцію
безпосередньо викликає значні коливання об’ємів пере-
везення. Вказана залежність достатньо яскраво прояв-

ляється під час економічної кризи, коли зменшення по-
питу на продукцію металургійної та добувної промисло-
вості призвело до значного падіння вантажообороту на
залізницях. Для прикладу на рис. 1. наведено інформа-
цію Державного комітету статистики по показникам ро-
боти цих галузей та вантажообороту Донецької і При-
дніпровської залізниць.

Ринки перевезення тарних, продовольчих, швидкоп-
сувних та багатьох інших вантажів з 90-х років ХХ сто-
ліття в значній мірі втрачені залізницями в конку-
рентній боротьбі з автомобільним транспортом. Вказані
втрати пов’язані з тим, що, незважаючи на більш низь-
кий тариф, залізничні перевезення виявляються дорож-
чими при розрахунках вартості доставки «від дверей до

Рис. 1. Зв’язок вантажообороту залізниць з показниками
роботи добувної та металургійної промисловості.
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дверей». Значні витрати у вказаному логістичному лан-
цюзі пов’язані з виконанням перевантаження на скла-
дах з автомобільного на залізничний транспорт та навпа-
ки. Питанням скорочення цих витрат присвячена знач-
на кількість наукових робіт. Це концентрація місцевої
роботи на ділянках, централізований завіз-вивіз ван-
тажів з вантажних станцій, впровадження контрейлер-
них перевезень [1—3]. Але, незважаючи на вказані за-
ходи, утримати клієнтів на залізничному транспорті не
вдалось. Відновлення ролі залізничного транспорту у
втрачених сегментах ринку перевезень може бути досяг-
нуто за рахунок використання нових технологічних за-
собів та технологій перевезення.

Для подолання вказаних проблем з кінця 50-х років
у світі, переважно у США, розробляються бімодальні
(безвагонні) технології перевезення. З технічної точки
зору, бімодальний транспортний засіб являє собою ком-
бінацію дорожнього шино-пневматичного автопричепу з
парою залізничних візків, обладнаних пристроєм при-
єднання такого бімодулю до системи автоблокування та
гальмування поїзду. Використання цієї технології у
США між містами Лос-Анджелес та Атланта забезпечи-
ло зниження вартості перевезення «від дверей до дверей»
на 8 % та скорочення строку доставки у двічі. В даний
час вказана технологія успішно впроваджується компа-
нією RailRunner для перевезення контейнерних ван-
тажів.

Бімодальна технологія перевезення контейнерів
RailRunner, базується на експлуатації спеціальних плат-
форм, що транспортуються як з використанням автомо-
більної тяги, так і залізничною колією шляхом встанов-
лення платформи на спеціальні візки. Платформа для
перевезення 20-футових контейнерів представлена на
рис. 2.

Для руху залізницею використовуються спеціальні
візки: проміжні для встановлення двох платформ
RailRunner (див. рис. 3, а) та кінцеві, які використову-
ються для з’єднання групи платформ RailRunner та зви-
чайних вагонів (див. рис. 3, б).

Термінал для переходу з залізничного ходу на авто-
мобільний представляє собою майданчик з твердим по-
криттям і укладеними в одному рівні з ним рейками.
Єдиним необхідним технічним оснащенням для такого
терміналу є автонавантажувач, який здійснює встанов-
лення візків на колію та їх прибирання. Формування та
розформування поїздів виконується автотягачами, що
здійснюють доставку та вивезення платформ (див. рис.
4).

Підйом автомобільних коліс над рейками та введення
їх в габарит виконується за рахунок заповнення по-
вітрям пневматичних ресор візків. Витрати часу на пе-
рехід з автомобільного ходу на залізничний складають
близько 4 хвилин на вагон. Далі сформована група ва-
гонів слідує залізницею в складі поїзда (див. рис. 5).

Вказана технологія має ряд переваг, основними з яких
є наступні:

можливість виконання вантажних операцій без пере-
міщення традиційних вантажно-розвантажувальних ме-
ханізмів та, як наслідок, зниження їх вартості;

можливість постановки і зняття платформ з візків на
любих площадках з покриттям в одному рівні з голов-
кою рейок та відповідним колійним розвитком;

відсутність необхідності утримання малодіяльних
під’їзних колій;

відсутність необхідності використання складських
площ та економія засобів, пов’язаних зі зберіганням ван-
тажів.

Додатковими перевагами технології є зниження ваги
поїзда, та пов’язаних з ним енерговитрат на тягу через
меншу ваги платформи, зниження шуму за рахунок ви-
користання пневматичного ресорного підвішування, зни-
ження витрат з порожнього пробігу із-за можливості за-
вантаження однієї платформи на іншу.

У США технологія RailRunner використовується для
перевезення вантажів в універсальних та спеціалізова-
них контейнерах, зокрема, перевезення сільськогоспо-
дарської продукції, швидкопсувних вантажів, автозап-
частин, сміття та ін.

Виконаний аналіз можливостей впровадження бімо-
дальної технології перевезення на транспортному ринку
України показав, що на початковому етапі, який пов’я-
заний з сертифікацією транспортних засобів та адапта-
цією технології до місцевих умов, найбільш доцільно
організувати перевезення на існуючих маршрутах пере-

Рис. 2. Платформа RailRunner.

а)

б)

Рис. 3. Візки RailRunner: а — проміжний візок; б — кінцевий
візок.
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везення контейнерів з морських портів в крупні міста:
Київ, Харків, Дніпропетровськ, Донецьк та Луганськ. Не
дивлячись на досить розвинуту термінальну інфраструк-
туру в початкових та кінцевих пунктах, строк окупності
технічних засобів на цих маршрутах складає 8-10 років.
В подальшому основним напрямком використання тех-
нології RailRunner на внутрішньому транспортному рин-
ку є обслуговування сільськогосподарських районів (за-
везення паливно-мастильних матеріалів та мінеральних
добрив і вивезення сільськогосподарської продукції), а
також середніх та малих міст, що забезпечує новий
підхід до вирішення задачі концентрації місцевої робо-
ти на ділянках залізниць. При цьому, при виконанні до-
ставки «від дверей до дверей» вартість перевезення по
технології RailRunner складає біля 44 % від вартості ав-
томобільного перевезення, а вартість терміналу — біля
10 % від вартості транспортно-складського комплексу,
характерного для дільничних та опорних проміжних
станцій.

Враховуючи обмеження на рух автотранспортних за-
собів у Західній Європі використання технології
RailRunner може бути ефективним також і в міждержав-
ному сполученні України з західноєвропейськими краї-

нами. При цьому перевезення вантажів бімодальними
транспортними засобами може здійснюватись як на існу-
ючих маршрутах руху контейнерних та контрейлерних
поїздів по колії 1520 мм, так і ділянками колії 1435 мм.
В останньому випадку необхідно спорудження термі-
налів комплексів на Львівській залізниці з введенням
колії 1435 мм в Україну. Використання технології
RailRunner на цих маршрутах дозволить зменшити
транспортні витрати, а отже і підвищити конкурентосп-
роможність вітчизняної продукції на світовому ринку.
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Рис. 4.  Формування составу RailRunner.

Рис. 5. Рух поїзду з платформ RailRunner, завантажених контейнерами.




