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Targi Expo1520 w Szczerbince w 2019 r.
Na przełomie sierpnia i września 2019 r. na terenie ośrodka 
WNIIŻT w Szczerbince pod Moskwą, gdzie znajduje się również 
tor doświadczalny w kształcie okręgu, zorganizowano targi pro-
ducentów i przewoźników stosujących rozstaw szyn 1520 mm 
– Expo1520. Ze względu na doniosłą rolę, jaką odgrywa kolej 
w gospodarce Rosji oraz większości krajów poradzieckich (prze-
wozy ciężkich ładunków na duże odległości w trudnym klimacie), 
podobne targi otrzymują mocne wsparcie ze strony władz cen-
tralnych. Wspomniane trudne warunki powodują, iż przewoźnicy 
kolejowi często stosują unikalne rozwiązania techniczne, proste 
– i co ważniejsze – niezawodne, np. wózek Diamonda w różnych 
odmianach we wszystkich typach wagonów towarowych, który 
z jednej strony ogranicza prędkość maksymalną do 120 km/h 
(choć dla pociągów towarowych nie jest to przeszkodą), jednak 
unifikacja wózków w ramach większości taboru kolei rosyjskich 
RŻD pozwala na ich swobodną wymianę pomiędzy poszczegól-
nymi wagonami. 

Obecnie wdrażanie nowości nie odbywa się bez przeszkód, 
jednak z powodu skali trudności technicznych mile widziani są 
producenci renomowani, którzy dysponują odpowiednim do-
świadczeniem, aby wyprodukować niezawodne pojazdy. Przykła-
dowo z powodu znacznego wahania wartości napięcia w sieci 
trakcyjnej zabezpieczenia dla części elektrycznej lokomotyw czy 
zespołów trakcyjnych są znacznie większe niż dla pojazdów eks-
ploatowanych w krajach UE: dla nominalnego napięcia 25 kV 
50 Hz, dopuszczalny zakres to 19–29 kV (dane RŻD), a dla na-
pięcia 3 kV DC górna wartość to 6 kV DC (dane UZ). 

Poza pokazami nowości w zakresie taboru prezentowanego 
w części otwartej pojawiły się również elementy automatyki i ste-
rowania ruchem. Dodatkowo obecność wielu firm prowadzących 
działalność w dziedzinie kolejnictwa czy ekspertów branżowych, 
w tym akademickich, zarówno krajowych, jak i z zagranicy, stwa-
rza poza możliwością zawarcia nowych kontaktów, również fo-
rum dyskusyjne i wymiany doświadczeń, co sprzyja utrzymaniu 

relacji, a także może owocować potencjalnymi kontraktami 
w przyszłości. Elementem, który odróżnia Expo1520 od innych 
targów, np. Innotrans w Berlinie czy Trako w Gdańsku, jest do-
datkowa dynamiczna prezentacja pojazdów, zarówno nowości, 
jak i czynnych pojazdów historycznych (wszystkich rodzajów 
trakcji). 

Jednym z nowych tematów obecnych podczas tegorocznych 
targów Expo1520 było zastosowanie technologii cyfrowych w ko-
lejnictwie – projekty „Inteligentna lokomotywa”, „Cyfrowa loko-
motywownia”, „Schemat sieci” i inne. Wdrożenie podobnych roz-
wiązań umożliwiłoby poprawę organizacji pracy czy zwiększenie 
efektywności (korzystniejsze planowanie), zatem i wydajności 
oraz zmniejszenie kosztów osobowych [3]. Podobne programy 
są obecnie realizowane przez RŻD we współpracy z firmami 
zewnętrznymi.

Podczas Expo1520 w 2019 r. sumarycznie zaprezentowało 
się 35 firm.

Lokomotywy i zespoły trakcyjne 
Na wystawie dynamicznej pokazano lokomotywę elektryczną 
serii 2ES5S wyprodukowaną przez NEWZ i przeznaczoną do 
prowadzenia ciężkich pociągów towarowych na liniach zelektry-
fikowanych napięciem 25 kV 50 Hz. Producent z Nowoczerka-
ska przygotował również projekt lokomotywy trójczłonowej serii 
3ES5S (z dodanym członem środkowym, pozbawionym kabiny 
sterowniczej), przeznaczonej do prowadzenia bardzo ciężkich po-
ciągów. Obie serie lokomotyw są rozwinięciem platformy Ermak,  
w oparciu o którą wyprodukowano już lokomotywy serii, począw-
szy od 2004 r: 

 � na napięcie 25 kV 50 Hz: ES5K, 2ES5K, 3ES5K i 4ES5K;
 � na napięcie 3 kV DC: 2ES4K i 3ES4K.
Moc ciągła jednego członu ES5K jest równa 3 060 kW, 

a 2ES4K – 2 960 kW. Jedną z przyczyn uruchomienia produkcji 
serii 2ES5S jest wzrost kosztów zakupu importowanych części 
i podzespołów (spadek kursu rubla w 2015 r.) do zaprojekto-
wanej wraz z Alstomem lokomotywy towarowej Skif serii 2ES5 
(25 kV 50 Hz). Choć pierwotnie seria 2ES5S miała otrzymać 
identyczną część mechaniczną, jak 2ES5, a jedynie krajowe 

Lokomotywa serii 2ES5S-001 (producent – NEWZ) na terenie zakładu 
w Briańsku (26.06.2018 r.). Fot. Transmaszhołding

Lokomotywa serii 3ES5S-001 (producent – NEWZ) podczas prób tech-
niczno-ruchowych na torze doświadczalnym WNIIŻT w Szczerbince 
(2.06.2019 r.). Fot. A. Biełow А. [CC BY-SA 4.0]



Wydarzenia

9 /2019   11

wyposażenie elektryczne, to jednak zdecydowano się zmodyfi-
kować produkowane już lokomotywy serii 2ES5K. Zatem seria 
2ES5S została wyposażona w większości części i podzespoły 
krajowej produkcji (przekształtniki, silniki trakcyjne, transfor-
matory, itp.), choć pulpit serowania jest zbliżony raczej do serii 
2ES5 niż 2ES5K. Prototypowa lokomotywa serii 2ES5S została 
ukończona pod koniec 2017 r., a w połowie 2018 r. pojazd za-
prezentowano na terenie zakładu w Briańsku (pokaz zamknięty). 
Na początku 2019 r. lokomotywę skierowano na wykonanie prób 
na torze doświadczalnym WNIIŻT w Szczerbince pod Moskwą. 
NEWZ przygotował wersję trójczłonową lokomotywy – 3ES5S, co 
pozwoli na prowadzenie bardzo ciężkich pociągów towarowych 
(np. > 7 tys. t). Oba pojazdy po pokonaniu 5 tys. km na torze 
doświadczalnym z prędkościami do 120 km/h przy prowadzeniu 
pociągów o masie 5 400 t, zostały skierowane na tor doświad-
czalny przy stacji Biełorieczenskaja w Dyrekcji Północnokauka-
skiej do wykonania kompleksowych prób techniczno-ruchowych. 

Zaprezentowana została m.in. dwuosiowa hybrydowa lokomo-
tywa małej mocy, jednokabinowa, wyprodukowana w kooperacji 
TMCh i spółki Ctrl2GO, która może być wyposażona w 1 lub 2 
silniki spalinowe, pracujące z zależności od zapotrzebowania 
na moc, ewentualnie w baterie elektryczne (litowo-jonowe) [2, 
9]. Lokomotywa otrzymała zbiornik paliwa o pojemności 2 tys. l, 
rozwija prędkość do 80 km/h i może pokonywać łuki o promieniu 
do 100 m. Ocenia się, iż zastosowanie lokomotyw hybrydowych 
przy pracy manewrowej, zmniejsza zużycie paliwa do 30%. 

Zaprezentowano również lokomotywy spalinowe do pracy ma-
newrowej oraz lekkiej liniowej:
1) serii TEM14M (układ osi Do’Do’) przeznaczoną do pracy 

manewrowej, różniącą się od poprzedniczki – serii TEM14, 
odmiennym układem napędowym – 6-cylindrowym silnikiem 
spalinowym typu 6DM-185T wyprodukowanym przez uralską 
fabrykę silników oraz prądnicą główną (AC) typu DG900T, 

2) serii TEM10 (układ osi Bo’Bo’) wyposażoną w silnik spalinowy 
o mocy 857 kW, wraz z możliwością wyposażenia w 2 silniki 
spalinowe zamiast jednego, co pozwala obniżyć zużycie pali-
wa do 28% oraz zwiększyć przebieg międzynaprawczy. 
Producent Grupa Sinara wraz z Siemensem zaprezentował 

zespół trakcyjny „łastoczka” wyposażony w możliwość jazdy bez 
maszynisty (w jeździe prezentacyjnej uczestniczył prezes RŻD) 
[6]. Wprawdzie RŻD nie określiły jak dotychczas linii, na których 
mogłyby być eksploatowane podobne pojazdy, jednak perspek-

tywiczną wydaje się być np. zewnętrzna linia obwodowa metra 
moskiewskiego (naziemna), na której obsługa trakcyjna jest wy-
konywana łasotoczkami. 

Producent z Mytiszczy (Mietrowagonmasz, MMZ) zaprezento-
wał dwuczłonowy spalinowy zespół trakcyjny typu 753 serii RA-3 
(ros. rielsowyj awtobus, pol. autobus szynowy), zaprojektowany 
przez spółkę TMCh Inżyring [4]. Oficjalna prezentacja pojazdu 
odbyła się w lutym 2019 r. na terenie lokomotywowni Lichobory 
w Moskwie. Próby techniczno-ruchowe pojazdu rozpoczęły się 
w maju 2019 r. na torze doświadczalnym WNIIŻT w Szczerbin-

Lokomotywa spalinowa serii TEM10-001 (producent – Grupa Sinara)

Spalinowy zespól trakcyjny serii RA-3 (producent – MMZ)

Lokomotywa spalinowa serii TEM14M-0001 (producent – Ludinowska FM)

Lokomotywa hybrydowa małej mocy (producenci – TMCh + Ctrl2GO)



Wydarzenia

12   9 /2019

ce (konieczność pokonania 5 tys. km), po czym zespół został 
wysłany na tor doświadczalny przy stacji Biełorieczenskaja. 
Certyfikat dopuszczenia do ruchu przez RS FŻT został wydany 
w lipcu 2019 r. Obecnie uzyskano zamówienia na 23 zespoły, 
w tym 17 dwuwagonowych i 6 trójwagonowych, które będą sta-
cjonować w lokomotywowniach Jużnosachalinskoje (Dyrekcja 
Dalekowschodnia) oraz Briansk-1 (Dyrekcja Moskiewska). Dane 
techniczne RA-3: układ osi B’2’+2’B’; moc siników spalinowych 
2×360 kW, prędkość maksymalna 120 km/h, skrajnia GOST 
9238 – 1WM, masa trójwagonowego szt 135,7 t, liczba miejsc 
dla pasażerów – 140 (dwuwagonowy), ewentualnie 230–250 
(trójwagonowy), maksymalny nacisk osi – 16 t. Pojazd jest przy-
stosowany do przewozu osób niepełnosprawnych [1]. 

Pojazdy do remontu i utrzymania nawierzchni kolejowej 
Producent z Tuły – Tułażeldormasz zaprezentował maszynę to-
rową serii WPO-S do wykonywania prac związanych z remontami na-
wierzchni kolejowej: stabilizacji podsypki (podbijania), nasuwania 
toru kolejowego czy korekty ułożenia podkładów kolejowych [7]. 
Zwiększono wysokość do 300 mm (unoszenie z użyciem pod-
nośników hydraulicznych, na jaką są unoszone podkłady pod-
czas pracy pojazdu), czy podniesiono dopuszczalną masę, jaka 

może być uniesiona do góry w trakcie pracy. Prędkość WPO-S  
jest równa 3 tys. podkładów na godzinę (do 5 km/h), a pojazd 
jest wyposażony w 2 podnośniki hydrauliczne. WPO-S ma własny 
napęd, zatem zbędna jest lokomotywa prowadząca.

Firma TWEMA zaprezentowała 4 pojazdy do diagnostyki sieci 
kolejowej:

 � wagon Sprinter-Integral, przeznaczony do kontroli wszyst-
kich parametrów infrastruktury kolejowej (linii magistralnych 
i bocznych), wyposażony w oprogramowanie przetwarzające 
zebrane dane; istnieje możliwość włączenia wagonu w skład 
planowego pociągu;

 � spalinowy zespól trakcyjny Pionier Integral do kontroli naj-
trudniejszych odcinków (najmniej dostępnych), a także linii 
po remoncie czy modernizacji, do ewidencjonowania obiek-
tów kolejowych, jazd inspekcyjnych, także po liniach z małą 
intensywnością ruchu; 

 � samochody terenowe typu SUV z możliwością poruszania się 
po torach kolejowych, przeznaczone do kontroli linii bocznych 
czy torów stacyjnych z niską intensywnością ruchu;

 � wózki przenośne, przeznaczone do czasowej kontroli infra-
struktury kolejowej, pozbawione własnego napędu. 
Przedsiębiorstwo Tułażeldormasz, producent pojazdów de-

dykowanych do remontu nawierzchni kolejowej, zaprezentował 
wybrane pojazdy z produkowanych:

 � serii S3-88, czyli wagony przeznaczone do dowozu podsypki: 
czas wyładunku pociągu do ostatniego wagonu to 19,5 min, 
pojemność – 770 m3;

 � oczyszczarkę torową serii SZCZOM-2000(1), o wydajności 
2 tys. m3/h i prędkości eksploatacyjnej 0,75 km/h;

 � kompleksowy pociąg serii MR-1000 do remontu nawierzchni 
kolejowej;

 � wagon hopper typu ChDW do przewozu podsypki;
 � żuraw do układania torów metodą przęsłową typu UK-25/25, 
o nośności ramienia 25 t i prędkości eksploatacyjnej 
0,75 km/h;

 � dwuwagonowy pojazd serii MPW do stabilizacji i naprawy na-
wierzchni kolejowej o prędkości eksploatacyjnej 3 km/h;

 � podbijarkę torową serii KWP-3800 z możliwością naprawy na-
wierzchni o prędkości eksploatacyjnej 1,9 km/h;

 � dwuwagonową zgrzewarkę torową typu RSM-800 o prędkości 
eksploatacyjnej 0,7 km/h;

Wagon piętrowy dla RŻD (producent – TWZ)

Maszyna torowa typu PRŁ (producent – Tułażeldormasz) przeznaczona 
do remontu nawierzchni kolejowej

Maszyna torowa serii WPO-S-024 (producent – Tułażeldormasz) prze-
znaczona do remontu nawierzchni kolejowej 
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 � pojazd serii MS-700 do obróbki spawów szyn o prędkości eks-
ploatacyjnej 0,7 km/h;

 � pojazd serii RU-700 do wymiany odcinków szyn o prędkości 
eksploatacyjnej 0,7 km/h.
Zastosowanie podobnych pojazdów w procesie utrzymania 

nawierzchni kolejowej pozwala na zmniejszenie o:
 � 45% liczby lokomotyw i pojazdów wysłanych do naprawy;
 � 33% kosztów osobowych (zmniejszenie liczby pracowników).
Wdrożenie technologii spawania i zgrzewania szyn pozwala na 

zmniejszenie o 35% kosztów eksploatacji, a 3-krotne zwiększe-
nie częstotliwości zabiegów o 300%.

Wagony pasażerskie 
Producent wagonów z Tweru – TWZ – zaprezentował wagon 
piętrowy wyprodukowany dla RŻD. Choć podobne wagony są 
eksploatowane przez koleje rosyjskie od 1905 r. (wówczas uży-
wane w przewozie osób na Daleki Wschód), a czasach radziec-
kich wyprodukowano wagony piętrowe przeznaczone do obsługi 
ruchu turystycznego, wyposażone w przeszklony dach, w celu 
ułatwienia podziwiania krajobrazów podczas jazdy, jednak ich 
produkcja seryjna nie została podjęta. Producentami były zakła-
dy z St. Petersburga – LWZ oraz Krzemieńczuga – KWZ (obecnie 
Ukraina) w latach 60. Podobne wagony (konstrukcje prototypo-
we) powstały na terenie zakładu w Czelabińsku – OZPM (ros. 
Opytyj Zawod Putiewnych Maszyn). Nie jest wykluczone, iż po-

dobne wagony (w niewielkich liczbach) zostały dostarczone dla 
SŻD przez zakłady we wschodnich Niemczech (w Budziszynie/
Bautzen i Görlitz), które produkowały wagony piętrowe dla ko-
lei krajów RWPG (m.in. Czechosłowacji, Polski, Rumunii) na tor 
1 435 mm przeznaczone do ruchu lokalnego1. Dopiero w grudniu 
2010 r. TWZ otrzymał od RŻD zamówienie na dostarczenie partii 
wagonów piętrowych – 50 egzemplarzy, w tym kuszetek (typu 
61-4465), sypialnych (typu 61-4465.01), służbowych (typu 61-
4472, przewóz pracowników kolei) oraz restauracyjnych (typu 
61-4473) [8]. Wprowadzenie wagonów piętrowych okazało się 
szczególnie korzystne przy obsłudze relacji Moskwa–St. Pe-
tersburg oraz biegnących z Moskwy na południe (kurorty nad 
Morzem Czarnym, ewentualnie Kaukazie Płn.), czyli najbardziej 
uczęszczanych tras. 

Wagony towarowe 
Wagon węglarka typu 12-196-04 z nowymi wózkami typu 18-9999 
wyprodukowana przez Urałwagonzawod (UWZ) jest przeznaczona 
do przewozu ładunków niewrażliwych na działanie czynników at-
mosferycznych, niepylistych, nieagresywnych, zarówno w postaci 
sypkiej, jak i sztabach, ewentualnie sztukach. Wagon jest od-
mianą węglarki typu 12-196-02 zmodyfikowaną w celu montażu 
zmienionych wózków. Podstawowe parametry techniczne:

 � objętość ładunkowa – 74,5 t/94 m3;
 � masa próżnego wagonu – 25,0±0,5 t;
 � długość wagonu – 13 920 mm;
 � wysokość ponad główkę szyny – 3 795 m;
 � szerokość maksymalna – 3 198 mm;
 � maksymalny nacisk osi – 245 kN.
Przewidziany przez producenta czas eksploatacji to 32 lata, 

w tym cykl do pierwszej naprawy głównej 16 lat. Okres do pierw-
szej naprawy średniej (u przewoźnika) to 8 lat, ewentualnie po 
przebiegu 0,8 mln km. Naprawy rewizyjne (w wagonowni) po-
winny być wykonywane co 0,35 mln km, ewentualnie co 4 lata.

Wagon węglarka typu 12-5206 to kolejny wagon pochodzący od 
UWZ, o parametrach:

 � pojemność przestrzeni ładunkowej – 82 t/103 m3;
 � masa próżnego wagonu – 25,5±0,5 t;
 � długość wagonu – 13 920 mm;
 � baza wagonu – 8 650 mm;
 � wysokość wagonu ponad główkę szyny – 3 797 mm;

Drezyna Pilot integral (producent – TWEMA) do inspekcji sieci kolejowej

Wagon Sprinter-Integral (producent – TWEMA) do inspekcji sieci kolejowej 

Wagon węglarka typu 12-196-04 (producent – UWZ) z nowymi wózkami 
typu 18-9999
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 � szerokość maksymalna – 3 200 mm;
 � typ wózka – 18-5155;
 � maksymalny nacisk osi – 27 t.
Przewidziany przez producenta czas eksploatacji to 40 lat, 

w tym cykl do pierwszej naprawy głównej 16 lat. Okres do pierw-
szej naprawy średniej (u przewoźnika) to 8 lat ewentualnie po 
przebiegu 0,8 mln km. 

Wagon samowyładowczy typu 33-5170 wyprodukowany przez 
UWZ to 6-osiowy wagon przystosowany przewozu materiałów 
sypkich i nieregularnych, do automatycznego załadunku i rozła-
dunku. Wg producenta, załadunek powinien odbywać się z wy-
sokości do 3 m dla ładunków jednostkowych o masie do 3 t. 
Parametry techniczne wagonu:

 � masa wagonu próżnego – 80 t;
 � objętość przestrzeni ładunkowej – 44 m3; 
 � maksymalny nacisk osi – 22 t;
 � długość całkowita wagonu – 15 036 mm;
 � wysokość wagonu – 3 363 mm;
 � szerokość wagonu – 3 092 mm;
 � typ wózków – 18-522A;
 � okres eksploatacji wagonu – 22 lata;
 � okres międzynaprawczy (naprawa główna / średnia) – 10/3 lata;
Wagon platforma typu 13-5205 z wózkami typu 18-100-2 wy-

produkowana przez UWZ jest przeznaczona do przewozu naczep 
samochodowych o wysokości do 2 500 m, ładunków niewrażli-
wych na działanie czynników atmosferycznych, ewentualnie kon-
tenerów typu: 1EEE, 1EE, 1AAA, 1AA, 1A, 1AX, 1BBB, 1BB, 1B, 
1BX, 1CC, 1C i 1CX, spełniających normę skrajni GOST R 53350 
(ISO 688). Parametry techniczne wagonu:

 � przestrzeń ładunkowa – 67,5 t;
 � masa ładunku umieszczonego na długości odpowiednio 
4,3/3,0 m – 62/45 t;

 � masa wagonu próżnego – 26±0,5 t;
 � długość wagonu – 19 500 mm;
 � długość ramy ładunkowej zamontowanej na wagonie – 
18 280 mm;

 � wysokość poziomu ładunkowego od główki szyny – 1 133 mm;
 � szerokość ramy ładunkowej – 3 082 mm;
 � szerokość maksymalna wagonu – 3 226 mm;
 � powierzchnia przestrzeni ładunkowej – 55,8 m2;

 � maksymalny nacisk osi – 23,5 t;
 � maksymalne wymiary naczepy samochodowej, jakie mogą być 
przewożone na ww. platformie: 

 – długość – 18 750 mm; 
 – szerokość – 2 600 mm; 
 – wysokość – 4 000 m.

Celowość zastosowania podobnego rozwiązania konstrukcyj-
nego jest dyskusyjna – prawdopodobnie w celu znalezienia za-
trudnienia dla platform starego typu oraz uniknięcia produkcji 
wagonów platform typu kieszeniowego do przewozu naczep sa-
mochodowych – z obniżoną podłogą w celu przesunięcia w dół 
środka ciężkości, a zatem i o większej stabilności podczas jazdy, 
w szczególności w trakcie przejazdu przez łuki. Mocowanie w po-
dobnym wagonie nie jest tak stabilne jak w wagonie kieszeniowym 
z powodu innego położenia środka ciężkości (wyżej o ok. 1 m). 

Objedinionnaja Wagonnaja Kompanija (OWK) zaprezentowała 
3 rodzaje wagonów towarowych, przegubowych, opartych na 3 
wózkach oraz jeden klasyczny [5]:

 � hopper, do przewozu zboża i nawozów sztucznych;
 � cysternę do przewozu LPG (mieszaniny propan-butan);
 � kryty z rozsuwanymi ścianami bocznymi;
 � wagon samowyładowczy (klasyczny, nieprzegubowy).
Wagony dla OWK są projektowane przez Wsiesojuznyj naucz-

no-issledowatielskij centr transportnych tiechnologij, a produ-

Wagon platforma typu 13-5205 (producent – UWZ) do przewozu na-
czep samochodowych 

Wózek 3-osiowy w wagonie samowyładowczym typu 33-5170 (produ-
cent – UWZ) 

Wagon samowyładowczy typu 33-5170 (producent – UWZ) 
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kowane przez Tichwinskij wagonostroitielnyj zawod, Tichwin-
ChimMasz i TichwinSpecMasz. W wagonach klasycznych b. 
SŻD stosuje się wózki z odlewanymi ostojnicami wykonane wg 
amerykańskiej konstrukcji wózków typu Diamond. Nowością za-
prezentowaną obecnie na Expo1520 jest oparcie przegubu na 
ww. wózku, co jest zabiegiem nie zmieniającym ściśle wózek kla-
syczny w wózek Jacobsa, a raczej połączeniem konstrukcyjnym 
czopa skrętu z przegubem wagonu. Podobna konstrukcja wóz-
ka może być zrealizowana dwojako – zarówno człony mogą być 

zawieszone na wózku, ew. człon na członie, i dopiero na wózku. 
Dodatkowo, dla zachowania symetryczności, jest to zastosowane 
naprzemiennie. 

Wagon przegubowy typu samowyładowczego typu 12-6877-02 wy-
produkowany przez zakład OWK jest przeznaczony do przewozu 
ładunków wrażliwych na działanie czynników atmosferycznych 
(np. zboża) i ma parametry: 

 � pojemność przestrzeni ładunkowej – 114,5 t, ew. 142 m3;
 � masa własna – 35,24 t; 
 � długość wagonu – 19 540 mm;
 � skrajnia wg normy GOST 9238-2013 – 1-T;
 � typ wózka – 19-9855;
 � maksymalny nacisk osi – 25 t;
 � przebieg międzynaprawczy – 0,5 mln km/6 lat;
 � okres eksploatacji – 40 lat.
Wagon samowyładowczy 4-osiowy typu 32-6982-01 wyproduko-

wany przez OWK, jest przeznaczony do przewozu ładunków nie-
wrażliwych na działanie czynników atmosferycznych, np. piasku, 
żwiru, węgla kamiennego, kruszywa, itp. Proces wyładunku odby-
wa się w ten sposób, iż skrzynia ładunkowa zostaje przesunięta 
na bok o kąt 45° przez mechanizm pneumatyczny zamontowany 
w wagonie, po czym następuje przemieszczanie się ładunku pod 
wpływem grawitacji. Parametry techniczne wagonu:

 � pojemność przestrzeni ładunkowej – 72 t, ewentualnie 42 m3;
 � masa własna – 27,76 t; 
 � długość wagonu – 19 540 mm;
 � skrajnia wg normy GOST 9238-2013 – Tpr;
 � typ wózka – 19-9855;
 � maksymalny nacisk osi – 25 t;
 � przebieg międzynaprawczy – 0,5 mln km/6 lat;
 � okres eksploatacji – 40 lat.
Przegubowy wagon-cysterna typu 15-9541-01 jest przeznaczony 

do przewozu niskowrzących cieczy i ma parametry:
 � pojemność przestrzeni ładunkowej – 163 m3;
 � masa własna – 90/45 t; 
 � długość wagonu – całkowita/jednego członu – 24 040/ 
12 020 mm;

 � skrajnia wg normy GOST 9238-2013 – 1-Т;
 � typ wózka – 18-9855;
 � maksymalny nacisk osi – 25 t;
 � przebieg międzynaprawczy – 1 mln km/8 lat;
 � okres eksploatacji – 40 lat.
W porównaniu z klasycznymi wagonami cysternami, zwiększo-

no przebiegi międzynaprawcze, co wydatnie wpływa na zmniej-
szenie kosztów eksploatacji wagonu (3 razy) w porównaniu ze 
starszymi odpowiednikami.

Przegubowa cysterna typu 15-9541-01 (producent – OWK) do przewo-
zu produktów naftowych 

Wózek środkowy przegubowego wagonu-cysterny typu 15-9541-01 
(producent – OWK) do przewozu produktów naftowych 

Wagon samowyładowczy typu 32-6982-01 (producent – OWK)Wagon przegubowy kryty typu 12-6877-02 (producent – OWK)  
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Wagon hopper typu 19-3058 wyprodukowany przez Rejl-Alians 
(Rail Aliance) jest przeznaczony do przewozu ładunku wrażliwych 
na działanie czynników atmosferycznych. Ładunek jest zabezpie-
czony klapami przesuwnymi umieszczonymi w dolnej części wago-
nu, przez przesunięcie których odbywa się rozładunek (grawitacyj-
ny). Załadunek jest wykonywany przez otwarcie klap znajdujących 
się na dachu wagonu. Parametry techniczne ww. wagonu:

 � pojemność przestrzeni ładunkowej – 118 m3/70,5 t;
 � liczba otworów do załadunku/rozładunku – 5/3;
 � maksymalny nacisk osi – 23 t;
 � typ wózków – 18-9770;
 � długość wagonu – 14 720 mm;
 � wysokość wagonu – 4 800 mm.
Wagon kryty przegubowy typu 11-2151 wyprodukowany przez 

Ałtajwagon SA jest przeznaczony do przewozu ładunków wrażli-
wych na działanie czynników atmosferycznych. Zatem może być 
wykorzystany do przewozu kontenerów, elementów metalowych 
oraz drewnianych przy zabezpieczeniu przez deszczem, śnie-
giem, itp. Parametry techniczne wagonu:

 � przestrzeń ładunkowa – 2 × 46,5 t/2 × 115 m3;
 � masa wagonu próżnego – 48 t;
 � długość wagonu – 28 520 mm;
 � typ wózków – 18-2129;
 � baza wagonu – 2 × 10 680 mm;
 � wymiary przestrzeni ładunkowej – 12 720×2 684×2 976 mm;
 � skrajnia wg normy GOST 9238 – 1-T;
 � liczba kontenerów (1AAA, 1AA, 1A, AX/1CC, 1C, CX) – 2/4.

Przypisy
1 zachowane zdjęcia archiwalne taboru SŻD pozwalają postawić 
podobną hipotezę, choć liczba wyprodukowanych wagonów czy 
lata dostaw, są nieznane.
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Współpraca i podziękowania – inż. Jacek Fink-Finowicki (Siemens)

Zdjęcia nieoznaczone (30.08.2019 r.) – ze zbiorów Siergieja Ka-
bienkowa (OSŻD) 

Połączenie międzywagonowe w krytym wagonie przegubowym 

Wagon-hopper typu 19-3058 (producent – Rail Aliance) do przewozu zboża 

Przegubowe wagony kryte typu 11-2151 (producent – Ałtajwagon) 

The Expo 1520 exhibition in Shcherbinka
At the turn of August and September 2019, at the WNIIZT center in 
Shcherbinka near Moscow, a trade fair of producers and operators 
using the 1520 mm rail gauge was organized known as Expo1520. 
Due to the crucial role played by rail in the economy of Russia and 
most post-Soviet countries, similar fairs have received considerable 
support from state authorities. In addition to presented rolling stock 
novelties in the open part, also elements of automation and traffic 
control equipment were shown. The main difference between the Expo 
1520 fair and other, e.g. Innotrans in Berlin or Trako in Gdansk, is the 
additional dynamic presentation of vehicles, both new and active his-
torical vehicles (all types of traction). One of the new topics present at 
this year’s Expo 1520 was the use of digital technologies in railways. 
The downside is currently not the best economic situation in Russia, 
which significantly inhibits rail investments. 


