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РЕФЕРАТ 
по темі «Створення та впровадження в Україні сучасного моторвагонного 

рухомого складу залізниць для здійснення швидкісних перевезень пасажирів» 
 

Актуальність роботи. 
Залізничний транспорт відіграє важливу роль в економіці нашої країни і 

повинен задовольняти потреби у перевезенні вантажів і пасажирів. Перехід на 
ринкові відносини, посилення конкуренції в світі зумовлює необхідність 
організації робіт щодо постійного вдосконалення засобів залізничного транспорту. 

Пасажирський вагонний парк є одним з найважливіших видів залізничного 
рухомого складу АТ «Укрзалізниця». Від його технічного стану і здатності 
задовольняти потреби в перевезеннях залежить якість обслуговування і 
своєчасність доставки пасажирів, продуктивність і економічні показники роботи 
залізниць.  

Пасажирський моторвагонний рухомий склад, будучи невід'ємною частиною 
пасажирського комплексу залізниць, забезпечує зростаючий попит на сервісні 
послуги залізничного транспорту. Особливо в частині підвищення швидкостей 
руху поїздів, при одночасному збільшенні показників комфортності і 
енергоефективності. Це є одним з пріоритетних напрямів науково-технічного 
прогресу на залізничному транспорті. 

Слід зазначити, що значне підвищення швидкостей руху пасажирських поїздів 
буде носити при певних умовах і комерційний інтерес для галузі, так як залізничні 
дороги України зможуть надавати пасажирам конкурентоспроможну по 
відношенню до авіа- і автотранспорту послугу. 

Вирішення цієї та ряду супутніх задач може бути виконано лише за умови 
тісної співпраці промислових машинобудівних підприємств з науковими та 
освітніми організаціями нашої країни. Системна робота у цьому напрямку дасть 
змогу впровадити інноваційні технології та сучасні конструктивні рішення у галузь 
залізничного машинобудування. 

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» з іншими промисловими та 
науковими підприємствами машинобудівної галузі вже зараз приступив до 
створення пасажирського моторвагонного рухомого складу нового покоління, який 
відрізняється підвищеною комфортністю, надійністю та енергоефективністю. 

Метою роботи є забезпечення населення України сучасним та 
енергоефективним моторвагонним рухомим складом для експлуатації на 
залізницях з шириною колії 1520 мм з підвищенням рівня комфорту перевезення 
пасажирів, збільшенням швидкості перевезень, зменшенням енерговитрат на 
забезпечення руху та витрат на технічне обслуговування та ремонт. 

 

Наукова новизна 
1. Вдосконалено методику розрахунку та проектування безколискових візків 

нового покоління для експлуатаційної швидкості до 200 км/год; 
2. Сформовано основні методи та підходи для розрахунку та проектування 

гладкообшивних кузовів вагонів пасажирського моторвагонного рухомого складу з 
нержавіючої сталі; 

3. Сформовано рекомендації щодо компонувальних рішень головних вагонів 
електропоїздів в залежності від результатів аеродинамічних розрахунків; 

4. Вдосконалено методику розрахунку параметрів систем 
життєзабезпечення пасажирського моторвагонного рухомого складу для 
швидкісних перевезень; 
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5. Розроблено теоретико-інформаційний підхід до оптимізації проектних 
рішень, що здійснюються на рівнях планування, координації та виконавчому рівнях 
систем керування вагонами. 

6. Вдосконалено методику аналізу конструкції систем прогнозованого 
руйнування для підвищення показників пасивної безпеки пасажирів та 
локомотивних бригад. 

 

Науково-дослідна та дослідно-конструкторська робота  
В рамках даної роботи виконано ряд науково-дослідних та дослідно-
конструкторських робіт, а саме: 
– створення 2-х системного міжрегіонального електропоїзда підвищеної 

комфортності для експлуатаційної швидкості 200 км/год; 
– створення денного швидкісного поїзда локомотивної тяги міжрегіонального 

сполучення зі швидкістю 160 км/год (з можливістю збільшення швидкості руху до 
200 км/год); 

– створення металоконструкції кузова для міжрегіонального пасажирського 
поїзда з нержавіючої сталі; 

– створення двовісних привідних візків електропоїзда для експлуатаційної 
швидкості 200 км/год; 

– створення двовісного візка пасажирських вагонів локомотивної тяги з 
пневматичним підвішуванням з конструкційною швидкістю 160 км/год; 

– створення двовісного візка пасажирських вагонів зі швидкістю 200 км/год; 
– підготовка виробництва дослідного візка пасажирського вагону зі 

швидкістю руху 200 км/год; 
– вдосконалення технології виготовлення продукції транспорту соціального 

призначення; 
– вдосконалення технології виготовлення деталей з використанням станків з 

ЧПУ і використанням нового ріжучого інструменту; 
– організація і забезпечення проведення випробувань міжрегіонального 

двосистемного електропоїзда; 
– створення дизель-поїзда для пасажирських приміських перевезень для 

експлуатаційної швидкості до 140 км/год; 
– створення двовісних візків дизель-поїзда; 
– визначення впливу різноманітних методів обробки зварних швів на їх 

міцнісні характеристики. 
 

Практична реалізація. 
1. Створено лінійку сучасного моторвагонного рухомого складу для 

міжрегіональних та приміських пасажирських перевезень вітчизняного 
виробництва. 

2. Розроблено та впроваджено базові конструктивні та технологічні рішення 
для можливості подальшого створення поїздів для приміського сполучення на 
електричній тязі. 

3. Впроваджено у виробництво технології побудови гладкообшивних 
кузовів з нержавіючої сталі. 

4. Особливості конструктивного виконання головних вагонів електропоїздів 
дозволяють використовувати їх, як базову платформу для створення лінійки 
електровозів різної потужності та системності (одно -, дво - та багатосистемні). 

5. Створено сучасні візки без люлечної конструкції для руху зі швидкостями 
до 200 км/год. 
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6. Вперше у конструкції поїздів реалізовано принцип модульності 
конструкції основних систем вагонів. 

7. Впроваджено у виробництво вагонів технологію 3D друку. 
 

Економічний ефект від впровадження нових зразків техніки складає: 
За період курсування поїздів ЕКр1 перевезено 2300 тис. пас. та отримано 

доходів від перевезень 419,3 млн. грн. При цьому витрати від перевезень склали 
318,5 млн. грн. (з урахуванням витрат на капітальний ремонт та без врахування 
лізингових зобов’язань).  

Термін експлуатації електропоїзда моделі ЕКр1 складає 50 років, а нового 
пасажирського вагону – 30 років, локомотиву – 40 років.  

Економічний ефект від придбання швидкісних електропоїздів моделі ЕКр1 в 
порівнянні з базовим варіантом - пасажирських поїздів локомотивної тяги зі 
спальними місцями складається за рахунок скорочення капітальних витрат на 
придбання локомотивів, збільшеного терміну експлуатації рухомого складу та 
потреби в меншої кількості вагонів.  

Згідно розрахунків з урахуванням основних прогнозних макропоказників 
економічного і соціального розвитку України орієнтовно на 6-7 рік фінансовий 
результат від експлуатації швидкісних міжрегіональних електропоїздів подвійного 
живлення моделі ЕКр1 вітчизняного виробництва ПАТ «Крюківський 
вагонобудівний завод» починає бути позитивним та складатиме близько 3 млн. грн.  

Застосування на неелектрифікованих ділянках колії дизель-поїзда ДПКр-2 для 
перевезення пасажирів дає змогу зменшити час в дорозі, за рахунок більшої 
швидкості руху, підвищити рівень комфорту для пасажирів, зменшити шкідливі 
викиди від роботи силової установки поїзда та економії палива і мастила (витрати 
мастила для дизель-поїзда ДР1А 9 % від загальної витрати палива, для дизель-
поїзда ДПКр-2 – 0,5 %).  

 

Зміст роботи: 
Для Крюківських вагонобудівників 2010 рік був відзначений початком робіт зі 

створення нової продукції, якої в активі ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» 
(далі - ПАТ «КВБЗ») до цього ще не було. ПАТ «Укрзалізниця» потребувала 
оновлення рухомого складу, тим більш, що наближався час проведення Чемпіонату 
світу з футболу «ЄВРО-2012» - великої спортивної події та суспільного заходу, і 
необхідно було забезпечити перевезення пасажирів у ті міста, де проводилися 
футбольні матчі, сучасними швидкісними залізничними поїздами, поряд з 
авіаційним транспортом та іншими видами наземного транспорту. 

Спеціалісти ПАТ «КВБЗ» на той час уже мали достатній досвід в 
конструюванні і виробництві пасажирських вагонів спільно із співвиконавцями 
були відпрацьовані різні системи життєзабезпечення, дизайнерські рішення, 
проведений значний обсяг технологічної та метрологічної підготовки виробництва, 
створені нові структурні підрозділи у конструкторському та технологічному 
секторах, побудовані нові складальні та допоміжні виробничі корпуси (цеха). В цих 
корпусах працювали підготовлені спеціалісти із виконання складальних робіт, 
регулювання і випробувань нових видів продукції – галузі транспорту соціального 
призначення. 

Спеціалісти ПАТ «КВБЗ» до цього часу (до 2010 р.) вже розробили і 
виготовили партію вагонів для Київського метрополітена, - це був гарний і 
корисний досвід для створення нового класу продукції – самохідних привідних 
пасажирських вагонів, продукції нового, більш складного технічного рівня, які 
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включають кабіни керування транспортним засобом та єднання «людина – 
машина» для здійснення безаварійної експлуатації підземного транспорту. 

В ПАТ «Укрзалізниці» з’явилася програма створення міжрегіональних 
двосистемних електропоїздів, які забезпечують денні перевезення пасажирів на 
відстані до 700 км, між великими містами України. 

Спеціалісти ПАТ «КВБЗ» приступили до робіт. Перед усім, було розроблене 
технічне завдання. Цьому передував великий обсяг робіт з вивчення парку 
подібних транспортних засобів на європейському континенті. В конструкції 
електропоїзда повинні використовуватися сучасні технічні рішення тягових 
приводів, привідні вагони повинні мати тягові двигуни асинхронного типу, 
використовувати комп’ютеризовану систему керування рухом транспортним 
засобом, мати сучасні прилади безпеки руху. Для швидкості руху 160 км/год він 
повинен мати сучасні ходові частини з ефективними гальмами, що забезпечують 
потрібну гальмівну ефективність, системи пасивної безпеки, обтічні дизайнерські 
рішення зовнішніх елементів корпусів вагонів та внутрішнього інтер’єру, 
інформаційні системи та WI-FI. 

Усе це, та багато іншого, потрібно було розробити або знайти готові технічні 
рішення, зібрати у єдине ціле, виготовити дослідний зразок, провести цикл 
регулювань та виконати програму приймальних випробувань. 

Результатом проведених робіт з пошуку нових технічних рішень, розробці 
конструкторської документації та виготовлення дослідного зразка вийшло 
створення сучасного моторвагонного рухомого складу залізниць, зокрема 
міжрегіонального двосистемного електропоїзда ЕКр1 та дизель-поїзда ДПКр-2 для 
здійснення денних перевезень пасажирів. 

 

  
Рисунок 1 – Електропоїзд ЕКр1 Рисунок 2 – Дизель-поїзд ДПКр-2 

  
Рисунок 3 – Інтер’єр електропоїзда ЕКр1 Рисунок 4 – Інтер’єр дизель-поїзда ДПКр-2 

 
Міжрегіональний електропоїзд, розроблений ПАТ «КВБЗ» складається із двох 

головних та семи причіпних вагонів. Головні вагони електропоїзда моторні, 
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причіпні – немоторні. Усі вагони електропоїзда мають по два двовісних візки. 
Кожна вісь головних вагонів обладнана тяговим двигуном з редуктором і муфтою 
для передачі крутного моменту. 

Причіпні вагони виготовлені на базі пасажирських вагонів локомотивної тяги 
міжрегіонального поїзда локомотивної тяги. До складу поїзда входять наступні 
причіпні вагони: 

- вагон з місцями для сидіння бізнес класу моделі 62-7067; 
- вагон з місцями для сидіння економ класу моделі 62-7068; 
- вагон з місцями для сидіння економ класу, обладнаний для перевезення 

пасажирів-інвалідів у інвалідних візках, який обладнаний буфетом-баром моделі 
62-7069; 

- вагон з місцями для сидіння туристичного класу моделі 62-7070. 
Кожен вагон має: два тамбури з вхідними боковими дверима і торцевим 

проходом у сусідній вагон, пасажирський салон з кріслами для сидіння, багажні 
полиці, встановлені по боковим стінам вагонів над вікнами, та два модульних 
туалети з накопичувачами фекальних стоків. В залежності від класності, вагони 
можуть мати вішалки для одягу (у вагонах бізнес класу), багажні приставні полиці 
(у вагонах бізнес- та економ класу). Вагон економ класу, оснащений для 
перевезення пасажирів-інвалідів у інвалідних візках, має окреме відділення буфет-
бар із необхідним обладнанням.  

У протилежній буфету стороні вагона є один модульний туалет зі збільшеною 
площею і широкими дверима для користування пасажиром-інвалідом у 
інвалідному візку. Збільшений тамбур із двома підіймальними пристроями для 
посадки/висадки пасажира-інваліда у інвалідному візку з високих і низьких 
платформ, дверний проріз між тамбуром і пасажирським салоном, а також прохід 
між трьома рядами крісел, забезпечують проїзд пасажирів-інвалідів у інвалідних 
візках в цій частині вагона. 

Планування вагона дозволяє перевозити 12 пасажирів-інвалідів на 
пасажирських місцях і двох пасажирів-інвалідів безпосередньо у інвалідних візках. 
Для таких пасажирів передбачені спеціальні пристрої закріплення інвалідних 
візків. Вільні від пасажирів інвалідні візки в складеному стані встановлюються і 
закріплюються на спеціально відведених місцях, позначених піктограмами. 

В цьому вагоні також виконано купе начальника поїзда, у якому встановлена 
апаратура, необхідна для керування системами поїзда, засоби зв’язку та апаратура 
відеонагляду. 

Головний вагон поїзда моделі 62-7066 має кабіну керування, машинне 
відділення, модульний туалет, купе для провідника та пасажирське відділення, 
відокремлене від інших приміщень тамбуром із двома вхідними дверима 
притульно-зсувного типу, встановленими на бокових стінах. 

Під час розробки вагонів електропоїзда за основу був використаний 
конструктив вагона моделі 61-788, розробленого ПАТ «КВБЗ». Цей вагон мав 
багато відмінностей від конструктиву серійних вагонів побудови ПАТ «КВБЗ» та 
вагонів раніше побудованих Тверським заводом, а також виготовлених фірмою 
«Амендорф». 

Перед усім, він мав гладкообшивний корпус, вікна прямокутної форми 
конструкції, що вклеюється, притульно-зсувні двері з приводом. Під вагоном 
моделі 61-788 були встановлені та успішно випробувані візки із дисковими 
гальмами безколискового типу, з пружинним і пневмопружинним центральним 
підвішуванням, що визначало високі швидкісні та якісні показники нових вагонів. 



6 
 

Однак, враховуючи призначення нових вагонів – денні перевезення пасажирів, 
було вирішено дещо збільшити ширину вагона (до розмірів вагона електропоїзда) 
та, у той же час, понизити рівень стелі, встановивши висоту стелі мінімально 
можливою для подібних вагонів. 

Виконавши необхідні розрахунки, були прийняті наступні габарити: ширина 
вагонів – 3420 мм; висота внутрішнього приміщення причіпного вагона – 2500 мм. 

Така ширина вагонів дозволила значно збільшити пасажиромісткість вагонів 
економ класу та туристичного класу, розмістити різноманітне електрообладнання у 
головному вагоні, виконати простору і комфортну кабіну керування. 

Правильність прийнятих конструктивних рішень була підтверджена 
комплексом випробувань з тридцяти трьох найменувань. Зокрема було визначено 
значний запас коефіцієнту стійкості проти сходу колеса з рейок (рис. 5) та значні 
показники плавності руху (рис. 6). 

 
Рисунок 5 – Значення коефіцієнту стійкості проти сходу колеса з рейок 

 
Рисунок 6 – Коефіцієнт плавності руху у вертикальному напрямку 
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Рисунок 7 – Коефіцієнт плавності руху у горизонтальному напрямку 

 
 

Вивчивши світовий досвід створення і експлуатації дизель-поїздів, а також стан 
ринків на колії 1520 мм, правління ПАТ «КВБЗ» в 2013 році вирішило брати участь у 
виробництві цієї продукції. Перед початком проектування приміських транспортних 
засобів спеціалісти ПАТ «КВБЗ», провели етап ознайомлення з конструкцією 
подібних виробів відомих світових фірм, таких як «Siemens», «Pesa», «Newag», 
«Stadler», «Hyundai» тощо, які мають подібні поїзди.  

Сьогодні багато фірм розробляють модульні елементи, з яких в подальшому 
можна збирати електропоїзди змінного і постійного струму, а за умови  деяких 
доопрацювань створювати дизель-поїзди, автомотриси, електропоїзди з 
додатковою дизельною установкою. Модульним елементом є металоконструкція 
кузова приміського транспортного засобу. 

Приміські перевезення пасажирів здійснюються на відстані не більше ніж  
(100 – 150) км від великих міст та істотно відрізняються від пасажирських 
перевезень на великі відстані, перш за все відсутністю квитків із зазначеним 
місцем, наявністю стоячих місць, частими зупинками, можливістю знаходження 
пасажирів у верхньому одязі. Це обумовлює особливі вимоги до планування 
подібних внутрішніх приміщень, і вони будуть однакові як для електропоїздів, так і 
для дизель-поїздів. 

У приміщенні приміських транспортних одиниць встановлюється необхідна 
кількість сидінь, зазвичай третього класу, але при цьому мають бути передбачені 
вільні зони для безперешкодного переміщення пасажирів уздовж вагона і в зону 
дверей. 

Сучасні приміські поїзди обладнуються міжвагонними переходами без дверей 
– для вільного проходу пасажирів уздовж поїзда і, як правило, в зоні вхідних 
дверей виконуються тільки тамбурні майданчики, а окремі тамбури з внутрішніми 
перегородками і зсувними дверима не виконуються. 

Для збільшення пасажиромісткості у внутрішніх приміщеннях, за можливістю, 
не встановлюється вагонне обладнання - майже вся площа підлоги 
використовується для розташування пасажирів. 

На початку і в кінці поїзда встановлюються головні вагони з кабінами 
машиніста. У конструкції головної частини цих вагонів виконуються так звані 
«сrash system» - зони, які при зіткненні з перешкодою руйнуються, поглинаючи 
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енергію удару, але при цьому захищається від руйнувань зона розташування кабіни 
керування і помітно знижуються зусилля вздовж усього складу. 

Важливою була ідея створення конструктивного приміського транспортного 
засобу, на базі якого можна було розробляти максимально уніфіковані дизель-
поїзди і електропоїзди, багатовагонні склади і одновагонні автомотриси. Ця ідея і 
була втілена в конструкцію дизель-поїзда Крюківського вагонобудівного заводу. 

При цьому обов'язково були враховані ряд вимог саме до приміських 
транспортних засобів: їх перенаселеність в години «пік», часті зупинки, 
забезпечення швидкої посадки/висадки пасажирів як на високі, так і на низькі 
платформи, швидке приведення кліматичних параметрів в пасажирських салонах 
до нормативних значень після відкриття вагонних дверей на зупинках, наявність 
накопичувальних майданчиків для стоячих пасажирів. 

Під час розробки планувальних рішень вагонів поїзда було прийняте 
планування з максимально можливою шириною вагонів, що забезпечує установку 
пасажирських крісел по схемі 3+3 в одному ряду, троє вхідних пасажирських 
дверей з кожної бічної сторони проміжного вагона і дві - для головного, при цьому, 
в зоні кожної з пасажирських дверей розташовуються вхідні сходи, що 
висуваються під час відкриття дверей, закриті міжвагонні переходи без торцевих 
дверей, місця для пасажирів в зоні вхідних дверей без тамбурних внутрішніх 
перегородок і дверей. У зонах стоячих пасажирів, для зручності проїзду, було 
вирішено встановити стельові поручні. 

Кожен головний вагон планувалося обладнати туалетом, один з них повинен 
бути пристосований для користування пасажиром-інвалідом в інвалідному візку. 
Для входу/виходу пасажира-інваліда з високих і низьких платформ, найближчий до 
туалету дверний портал повинен бути обладнаний двома спеціальними 
підйомниками, з вантажопідіймальною здатністю до 300 кг. 

Дизель-поїзд ДПКр-2, відповідно до технічного завдання, складається з двох 
головних і одного проміжного вагона, відповідно моделей 63-7083, 63-7083-01 і    
63-7084, та може включати і додатковий четвертий вагон. 

Всі три вагони дизель-поїзда моторні. Вони обладнані двовісними візками, по 
одному моторному і одному немоторному. 

Внутрішнє планування дизель-поїзда забезпечує безпеку, комфортні умови 
проїзду пасажирів, зручність роботи обслуговуючого персоналу, зручне і безпечне 
розміщення ручної поклажі, знімного і незнімного устаткування, і має такі 
приміщення:  

- кабіна керування (для вагонів моделей 63-7083 та 63-7083-01);  
- пасажирське відділення;  
- три тамбурні зони для вагона моделі 63-7084 (дві тамбурні зони - для вагонів 

моделей 63-7083 та 63-7083-01);  
- один туалет для вагона моделі 63-7083;  
- один туалет, призначений для інваліда в кріслі колісному (для вагона моделі 

63-7083-01). 
Основою сучасного залізничного транспортного засобу безумовно є корпус, 

який складається з металоконструкції, що є несучою конструкцією. 
Металоконструкція кузовів вагонів конструктивно виконана за принципом 
суцільнометалевих  несучих  конструкцій,  типу  замкнутих  оболонок  з  вирізами  
і підкріплюючими поперечними елементами (поперечні балки рами, стійки бічних 
стін, силові дахові дуги), які з'єднуються в замкнуті кільця (шпангоути), Утворені 
замкнуті кільця, в свою чергу, об'єднуються поздовжніми зв'язками, у вигляді 
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тонкостінних стрижнів - стрингерів або гофр. Несучими елементами кузова 
головного вагона є рама, дах, бічні стіни, торцева стіна і каркас кабіни керування. 

У конструкції дизель-поїзда використана конструкція пасивної безпеки «Сrash 
system» є пасивною системою безпеки вагона і складу дизель-поїзда в цілому. 
Система призначена для захисту локомотивної бригади і всіх пасажирів, які 
знаходяться в вагонах, від виникнення надзвичайних (аварійних) ситуацій на 
залізниці (лобових зіткнень). 

Важливою складовою в конструкції будь-якого дизель-поїзда є силова 
установка, яка забезпечує дизель-поїзд енергію для можливості приведення його в 
рух з різними швидкостями і для живлення допоміжних систем вагонів, що 
включають: освітлення, клімат, заряд акумуляторних батарей, системи управління і 
діагностики, відео- та аудіоінформаційні системи, радіозв'язок, протипожежне 
обладнання тощо. 

Передові закордонні залізничні фірми, що виготовляють дизель-поїзди, 
використовують компактні дизельні установки, що розташовуються в 
підвагонному просторі, конструктивно звільняючи значний обсяг вагона для 
пасажирського приміщення, що забезпечує виконання основного призначення 
вагона - перевезення пасажирів. Це дуже зручне розташування силової установки 
для пасажирського транспортного засобу. 

Аналіз силових блоків від різних виробників, з урахуванням забезпечення 
необхідних параметрів, дозволив зупинитися на продукті фірми  
«MTU Friedrichshafen GmbH» (Німеччина). 

Цей «PowerPack» являє собою силову установку підвагонного розташування, 
призначену для експлуатації на рейковому транспортному засобі, яка виконана на 
основі дизельного шестициліндрового рядного двигуна, закріпленого на 
спеціальному постаменті, що включає всі необхідні для роботи двигуна системи, до 
вихідного валу якого приєднана гідропередача фірми «VOITH» (Німеччина). У 
комплект «PowerPack» входить електричний генератор фірми «LECHMOTOREN» 
(Німеччина), потужністю 70 кВA, який виробляє трифазну напругу 380 В, 
промислової частоти 50 Гц. 

Під час розробки ходових частин для дизель-поїзда спеціалістам, що 
працювали над цим проектом була поставлена задача розробити типаж візків, які з 
невеликими змінами могли бути використані і для іншого транспорту приміського 
призначення. Конструкція цих візків повинна була втілювати накопичений досвід 
експлуатації подібних візків, розроблених раніше конструкторами ПАТ «КВБЗ» 
для пасажирських вагонів локомотивної тяги, міжрегіональних електропоїздів 
ЕКр1 і вагонів для метрополітену. Так були створені візки моделі 68-7085 для 
дизель-поїзда ДПКр-2 які мають безколисковий тип, максимально уніфіковану 
зварну раму, в буксовому підвішуванні використані спіральні металеві пружини з 
гідравлічними гасниками коливань, а в центральному підвішуванні – пневматичний 
повітряний балон з елементами пневморегулювання і комплектом гідравлічних 
гасників коливань, встановлених в різних площинах. Обов'язково застосовуються 
дискові гальма з кліщовими механізмами, гребнезмащувачі, протиюзові пристрої, 
стоянкове гальмо і ін. елементи і механізми, що забезпечують високі динамічні 
параметри в експлуатації і безпеку в роботі.  

 
Колективом авторів виконаний великий обсяг робіт. Розроблені основні схеми 

та розрахунки для побудови сучасного моторвагонного транспортного засобу з 
електричною і дизель-моторною тягою, спільно зі спів-виконавцями розроблені та 
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виготовлені комплектуючі і системи, які забезпечили роботоздатність цих 
транспортних засобів. 

Спроектовані корпуси, та сучасні ходові частини, в яких розміщено нове 
обладнання, виконані дизайнерські роботи з розміщення пасажирів, забезпечені 
кліматичні параметри перебування людини в пасажирських і службових 
приміщеннях згідно з чинними європейськими нормами. 

Вирішено багато питань з виконання сучасних методів взаємодії «людина – 
машина» по відношенню до безаварійного керування транспортною одиницею,   
перекладання значної частини робіт на комп’ютерну техніку у сфері керування 
поїздами, забезпечені комфортні умови роботи машиніста та його помічника, які 
відповідають сучасному світовому рівні. 

Дослідні зразки електропоїзда ЕКр1 і дизель-поїзду ДПКр-2 пройшли 
приймальні випробування, які підтвердили їх роботоздатність у даному виконанні. 

Дослідно-конструкторська робота (ДКР) була прийнята Міжвідомчою 
приймальною комісією (МВК) з висновком – дозволити їх серійне виробництво. 

У період впровадження в Україні сучасного моторвагонного рухомого складу 
колективом авторів були оформлено: 32 основні публікації, в т.ч. 1 монографія, 31 
стаття. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено  
10 основними патентами.  

Починаючи з 18.06.2014 року впроваджено у комерційну експлуатацію у філії 
«Українська залізнична швидкісна компанія» ПАТ «Укрзалізниця» два двосистемні 
міжрегіональні поїзди мод. ЕКр1 та з 01.10.2015 року один дизель-поїзд ДПКр-2 за 
призначення на Львівський залізниці. Станом на 22.03.2019 року пробіг кожного 
електропоїзда ЕКр1 перевищує 1 500 000 км, а дизель-поїзда складає більш ніж 
600 тис. км пробігу. 

Електропоїзди курсують наступними маршрутами: «Київ – Львів», «Київ – 
Одеса», «Київ – Запоріжжя» та «Київ – Кривий Ріг». Основним маршрутом дизель-
поїзда на Львівській залізниці є «Львів – Чернівці», через м. Івано-Франківськ, а 
влітку поїзд окрім цього маршруту виконує додаткові маршрути «Львів – Ковель» 
через м. Володимир Волинський.  

Логічним продовження зазначених проектів стало розширення лінійки дизель-
поїздів. Вже зараз закінчено роботи по проектуванню сучасного дизель-поїзда 
ДПКр-3 для здійснення регіональних перевезень. Проект вступив у фазу 
виробництва металоконструкцій кузова і монтажу основних систем поїзда. До 
кінця 2019 року планується поставка перших шести поїздів в адресу АТ «УЗ». 

В конструкцію ДПКр-3 увійшли сучасні екстер’єрні і інтер’єрні рішення. 
Зусилля конструкторів в першу чергу були направлені на створення комфортних 
умов перевезення пасажирів. 

Характерними особливостями регіонального дизель-поїзда ДПКр-3 будуть: 
– експлуатаційна швидкість поїзда – 140 км/год; 
– сумарна потужність тягового приводу – 1180 кВт; 
– можливість посадки і висадки пасажирів з високих і низьких платформ; 
– різноманітні варіанти складу поїзда – 2, 4, 6, 9 вагонів, а також можливість 

управління по системі багатьох одиниць (2-3 поїзда); 
– наявність повноцінної системи забезпечення мікроклімату з опцією 

знезараження повітря; 
– наявність системи пневмопідвішування. 
Зазначений рухомий склад у перспективі може повністю змінити уявлення 

пасажирів щодо якості пасажирських перевезень АТ «УЗ». Плавність руху нового 



pyxoMoro cKnaAy i rzura y BaroHax, nnyrpirunifi npocrip i czcreMa sa6e3reqeHHt
vixpoxninaary crBopqrb MaKcHMzurbHo rcovr$bprni i :pyuHi yvronz uois4rz. I-{e 6yayrr
a6colroruo Hoei Yxpaiucrr<i roi:4v csiroeoro pinnr 3 3anyqeHH.rrM cyqacHLrx
rexHoJrorifi i nayxoezx pospo6orc.

BucnosKu
1. CrnopeHo niHifiry cyqacHoro MoropBaroHHoro pyxoMoro cKJraAy Arrfl

lrixperioHaJlbHrrx ra npzvicrxzx nacaxr4pcbKr,rx nepeBe3eHb nir.rugHxHoro
nnpo6uuqrna.

2. 3anponouoBaHo ra BnpoBaAXeHo prA opzrinamuzx KoHcrpyKTlrBHr{x piruenr
rrpu crBopeHHi cyvacHoro nacaxupcbKoro MoropBaroHHoro pyxoMoro cKnaAy nnfl
runra4r<i cnr4x rrepeBe3eHb.

3. 3 veroro noAaJlblxoro niAelruleHHf, KoHKypeHTocnpoMoxuocri Ta 3aJryrreHHfl

AoAarKoBoro nacax{I4ponoroKy neo6xi4He 3Har{He uiAsraqeHHs rueu4rocrefi
npoxoAx(eHHr rraaalKnpebKr4x nois4i e.

4. llpone4eHo eKc[eprzMeHralrrbni locnilxeHHr, ulo niArnep4zrnkr ni4noni4nicm
rcoHcrpyxqii eneKrpo- Ta Al43eJlb-rois4a Br4MoraM uopuarunuoi 4orcynrenraqii Ta
eiA\ai.Ieuo eiAnoeiAHicrr rexsixa cyuacHoMy pienro npo4yxqii 4auoro Knacy.

5. Po:po6neni MeToAI,IKZ ra npuftnmi KoHcrpyKrzsHi pirueHux Moxryrb 6yru
po3rloBctoAxeui Ha no4arrruufi po3Br4roK ninifir<z inuonaqifiHoro rracalxr4pcbKoro
MoropBaroHHoro pyxoMoro cKnaAy B .racruHi crBopeHHfl noisAie An.s rtpr4Micrxoro
c[oryr{eHHfl Ha eneKrpkItlnifi rqsi ra eneKTponosin pisnoi nory}ruocri ra cracreivtrocri
(oano -, ABo - ra 6ararocucreuni).

6. Pesynrraru po6orz gnaftuuz cBoe npoAoBlKeHHr y crBopeHHi cyuacuoro
perioualrHoro All3nb-rloisaa !IIKp-3. llocraBKa rreprrr4x rrrecrz nois4in 4o AT (y3)
rrnaHyerbcr BXe y 2019 poqi.

7. Exouolriqnrafi eQerr ni4 upra46anna urnr,r4nicHrzx eneKrponois.{is vro4eni EKpl
n nopirn.sHHi s 6asoeuNa napiaHrou - racanKr4pcbKr{x noisAin JroKoMorlrsHoi rsrz gi
crIaJ'IbHIzMkI rr,ticqruz aKJlaAaerbc.[ 3a paxyHoK cKoporreHHq r<aniralrnzx BLITpar Ha
npug6arurux ,'toxouorzeie, s6imueHoro repvriuy eKcrrnyaraqii pyxoMoro cKnaAy ra
norpe6ra e Naellruoi xi,rrxocri earoHie. 3acrocyealaHfl Ha HeeJrexrpraSixoBaHrlx 4in.anrax
rco,rii Al43enb-noTsAa lflKp-2 Ar.r nepeBe3eHHr racaxupiB Aae 3Mory 3MeHrrrzrr4 qac B

4oposi, 3a paxyHoK 6intruoi runn4xocri pyxy, uiAeraqzrz pinenr xovQopry g.nfl

lacaxupin, 3MeHIxI4rra ruxi4nzei Br4:rlanu ei4 po6orrz czrosoi ycraHoBKu noTz1a ta
er<ouor,tii rraJrvBa i uacrzra (nurparvr Maerrrna 4.nfl. Arl3enb-rroisAa AP1A 9 % ei4
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