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Парк вантажних вагонів складається з 
універсальних - для перевезення широкої 

номенклатури вантажів та спеціальних 
вагонів - для окремих видів вантажів. 



Криті вагони служать для перевезення вантажів, які при 
перевезенні потрібно  оберігати від дощу, сонця і снігу (хлібні 
вантажі, вапно, цемент в пакетах, різні цінні вантажі та ін). 
Парк критих вагонів в основному складається з чотиривісних 
вагонів вантажопідйомністю 50-62 т  



Напіввагон — служать для перевезення масових 
навалювальних, сипучих вантажів, таких, як вугілля, руда, 
кокс, щебінь. В підлозі кузова вздовж бічних стін передбачені 
розвантажувальні люки, через які сипучий вантаж самопливом 
розвантажується по обидві сторони піввагона. Двері потрібні 
для завантаження довгомірних вантажів.  



Платформи — вагони без кузова, які використовуються для 
перевезення довгомірних і великовагових вантажів. Їх будують з 
невисокими відкидними металевими бортами, пристосуваннями 
для установки стійок. Вантажопідйомність платформ — 70-72 т.  
Виробляються також чотиривісні платформи, обладнані 
спеціальними пристроями для установки і кріплення 
контейнерів масою брутто 10, 20 і 30 т  



Ізотермічний вагон — це холодильник на колесах. Щоб 
зберегти якість продуктів при перевезенні, всередині вагона 
підтримується постійна температура. У них перевозять 
швидкопсувні вантажі (м'ясо, рибу, масло, фрукти та ін). До 
ізотермічних вагонів належать вагони-рефрижератори, 
обладнані механічною холодильною установкою і електричним 
опаленням, а також рефрижераторні секції з 5 або 12 
чотиривісних вагонів вантажопідйомністю 30-40 т 



Цистерна - являє собою резервуар (котел) циліндричної форми, 
що має у верхній частині люки для заливу вантажу, а також для 
очищення та ремонту котла. У цистернах перевозять рідкі 
вантажі (нафта, гас, бензин, масло, кислоти). Їх 
вантажопідйомність залежно від кількості осей (чотири, шість, 
вісім) коливається від 50 до 120 т  



Думпкар — вагон-самоскид. Такі вагони дуже зручні для 
перевезення сипучих вантажів: вугілля, піску, щебеню.  



Хопер — вагон з відкидним дном. Кузов такого вагона має 
особливу форму: його торці скошені. Тому сипучі вантажі, які 
возять в хоперах, розвантажуються через відкритий люк в 
підлозі кузова "самопливом" 



По забезпеченості (кількості колісних пар) 
вантажні вагони поділяються на двох-, чотирьох-, 
шести-, восьми - і багатовісні. 
По ширині колії розрізняють вагони широкої (1520 
мм), і вузької (1435 мм) колії. Вагони України, 
країн СНД, Фінляндії та Китаю будуються для 
колії 1520 мм; США, Канади і більшості країн 
Європи — для колії 1435 мм 
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