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МОДЕРНІЗАЦІЯ КРИВОРІЗЬКОГО ВІДДІЛКА  

СТАЛІНСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ В КОНТЕКСТІ ПЕРЕВЕДЕННЯ  

РУХОМОГО СКЛАДУ З ПАРОВОЇ ТЯГИ НА ЕЛЕКТРИЧНУ  

(кінець 50-х – початок 60-х років ХХ ст.) 

 

В роки шостої п’ятирічки на долю залізничного транспорту Радянсько-

го Союзу припадало 82% всього вантажообігу країни. Обсяг перевезень за 

десятиріччя (1950-1960)  
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на Криворізькому відділку зріс більше ніж втричі. Це викликало потребу 

здійснення своєчасного технічного переозброєння й розробки перспективно-

го планування у відповідності до зростаючих вимог. Бурхливий розвиток 

криворізького залізорудного басейну, який у досліджуваний період давав 

52% загального видобутку залізної руди, привів до значного пожвавлення ва-

нтажообігу на Криворізькому відділку залізниці [1, с. 1]. Жоден відділок 

Сталінської магістралі (нині Придніпровської) не вантажив за добу такої кі-

лькості вагонів, як Криворізький. В той же час станції та перегони Кривбасу 

своїм технічним оснащенням не відповідали реально існуючій ситуації, зу-

мовленій підвищенням темпів видобутку руди і випуску агломерату, що ста-

вило на порядок денний проведення комплексної модернізації. Одним з клю-

чових напрямків було визначено перехід на електричну тягу. 

Загальні тенденції електрифікації Сталінської залізниці висвітлені у 

колективній монографії «Приднепровская железная дорога» [16]. Деталізація 

цього процесу з виділенням Криворізького відділка здійснена у спільній пра-

ці В. Ф. Максимчука, І. І. Лагути, В. Г. Сиченка [11]. 

Метою даної розвідки є вивчення модернізаційних процесів на Криво-

різькому відділку Сталінської залізниці в контексті переведення локомотивів 

з парової тяги на електричну в 50-60-х роках ХХ ст. 

Відповідно до мети сформульовано такі завдання: 

– проаналізувати джерельний комплекс з проблеми дослідження; 

– охарактеризувати особливості переходу рухомого складу Криворізь-

кого відділка залізниці з парової тяги на електричну. 



Наприкінці 50-х років радянська промисловість припинила випуск па-

ровозів, перейшовши на електровозні й дизельні локомотиви, які повинні бу-

ли повністю витіснити паровози [6, с. 3]. Відмова від використання парової 

тяги, окрім будівництва нових типів залізничної техніки, передбачала й елек-

трифікацію колійного господарства. 

Початок електрифікації Сталінської залізниці припадає на середину 30-

х років ХХ століття. 25 жовтня 1935 року розпочався регулярний рух поїздів 

на електричній тязі на дільниці Запоріжжя – Долгінцево, збудованій спеціалі-

стами «Дніпроенерго» та електрифікаторами тоді ще Катерининської заліз-

ниці. Урочисте відкриття відбулось 5 листопада 1935 року [16, с. 119]. Це бу-

ла перша в Україні електрифікована залізнична лінія.  
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На експлуатаційній дільниці працювало 6 електровозів ВЛ-19, які замінили 

36 вантажних паровозів [17, с. 403]. Технічна швидкість електровозів вдвічі 

перевищила швидкість руху поїздів парової тяги. Вага кожного ешелону збі-

льшилась на 700-800 тонн проти норми [13, с. 3]. 

Дільниця Запоріжжя – Долгінцево завдовжки 183 кілометри стала на 

той час найбільшою електрифікованою магістраллю в Радянському Союзі. В 

процесі будівництва використовувалось обладнання виключно вітчизняного 

виробництва. Електричний струм тягових підстанцій постачався не лише в 

контактну мережу залізниці, а й до найближчих промислових та сільськогос-

подарських районів, для освітлення станцій, віддалених роз’їздів і колійних 

будок [13, с. 3]. 

Перша в Україні електрифікована дільниця, яка отримувала струм з 

Дніпрогесу, стала своєрідною лабораторією, науковим полігоном з освоєння 

й вдосконалення устаткування, що випускалось для електричної тяги радян-

ською промисловістю. На станції Батуринській була створена ремонтна база-

депо, яка проводила відновлення електровозів не лише власної дороги, а й 

інших залізниць, наприклад, Московської та Північнокавказької. [16, с. 119-

120].     

До 1958 року на Сталінській залізниці працювала лише одна електри-

фікована дільниця на постійному струмі, яку обслуговували 7 тягових підс-

танцій і електровозне депо на станції Нікополь. Електровозами перевозилося 

лише 8,8 % вантажів всієї магістралі [11, с. 5]. З 1956 по 1961 рік довжина 

електрифікованих залізничних дільниць зросла на 194 кілометри [14, с. 2]. У 

1961 році було електрифіковано дільницю Мудрьона – Саксагань – 

П’ятихатки з відгалуженням на Рядову – Грековату довжиною 97,6 км [11, с. 

5]. Станом на 1961 рік 67% перевезень по Криворізькому відділку вже здійс-

нювалось виключно на електричній тязі [10, с. 1]. Разом з тим, паровози все 

ще відігравали значну роль в транспортній мережі Кривбасу, маючи при 

цьому низький коефіцієнт корисної дії, що призводило до значних перевит-

рат паливних матеріалів. Саме тому, досить гостро постало питання про мо-



дернізацію парових локомотивів зі збільшенням строку служби при одночас-

ному підвищенні їх економічності. 

У 1958 році з метою заощадження палива та витрат на нього паровози 

почали поступово переводити на нову систему опалення, за якою замість ву-

гілля вживались спеціально виготовлені суміші. До цього часу в Кривбасі ло-

комотиви на паровій тязі  
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забезпечувались в основному привозним паливом – донецьким вугіллям. З 

1957 року на відділку було запроваджено використання місцевого, менш ка-

лорійного палива – шламу, який завозився з коксохімічного заводу, й бурого 

вугілля з Олександрії [2, с. 3]. В депо станції Долгінцево використовували ще 

один вид нового палива – суміш вугілля з мастилом, який давав велику еко-

номію, був значно дешевший й наполовину полегшував роботу екіпажу [15, 

с. 2]. Підігрів котлів взагалі здійснювався низькоякісним пальним – згаром та 

бурим гейківським вугіллям [19, с. 3]. На локомотивах замість ручної подачі 

вугілля встановлювалась спеціальна стокерна система [5, с. 1], яка дозволяла 

здійснити перехід на роботу без кочегарів [4, с. 3]. Кількість палива планува-

лась з урахуванням потужності паровозів, а не встановленою догматичною 

нормою для всіх типів залізничної техніки. Станом на 1960 рік в депо станції 

Долгінцево весь парк поїзних локомотивів і деякі вивізні було переведено на 

комбіноване нафто-вугільне опалення, в результаті чого підвищилась вагова 

норма поїздів [9, с. 2].  

Працівники Інгулецького депо тресту «Дзержинськруда» у 1960 році 

виготовили ряд технічних вдосконалень з метою продовження строку екс-

плуатації старого паровоза. Раціоналізаторами до локомотива був пристосо-

ваний бак для рідкого палива. Завдяки цьому за необхідності могло викорис-

товуватись комбіноване пальне: в топку паровоза крім вугілля форсункою 

подавався мазут. Своїми руками бригада виготовила і встановила на паровоз 

механічний привід для шуровочних дверцят, механічний реверс, парове опа-

лення, глушитель шумів під час продувки котла [20, с. 1]. 

Для організації ремонтних робіт і модернізації паровозів у Кривбасі в 

1960 році було створено Криворізький локомотивний завод, як окреме підп-

риємство на базі паровозних майстерень тресту «Ленінруда». Завод став єди-

ним в Дніпропетровському раднаргоспі, що ремонтував паровози для транс-

портних мереж промислових підприємств. За перші десять місяців функціо-

нування заводу з ремонту випущено 49 локомотивів замість планових 97. Па-

ровози простоювали у ремонті в 2-4 рази довше визначеного строку через ві-

дсутність потрібної документації [12, с. 3]. Відчувалась значна нестача обла-

днання. У 1961 році простежувалась особливо велика плинність кадрів: при-

йнято на роботу 160 чоловік, звільнено – 130, що в цілому негативно позна-

чалось на діяльності підприємства [18, с. 3]. 
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Однак, перелічені заходи з модернізації не могли кардинально підви-

щити конкурентоспроможність паровозів у порівнянні з тепловозами та елек-

тровозами, хоча й давали можливість поступово провести переобладнання 

магістралей та перекваліфікацію кадрів. В паровозному депо ім. Артема тре-

сту «Дзержинськруда» у 1960 році з 170 працівників четверта частина була 

повністю перекваліфікована на машиністів електровозів [3, с. 1]. 

Впровадження локомотивів на електричній тязі зіштовхувалось з пев-

ними перепонами. У 1958 році була завершена повна електрифікація залізни-

чних колій в кар’єрі Південного гірничозбагачувального комбінату [7, с. 3]. 

Парк залізничного цеху ПГЗК у 1959 році налічував 42 електровози, з них на 

лінії працювало лише 20-22. Обладнання з локомотивів, які не перебували на 

ходу, знімалось й переставлялось на інші тягові агрегати, або ж розкрадалось. 

Простоювали промислові електровози й безпосередньо на лінії через неспра-

вність контактної мережі в забоях кар’єру [8, с. 3]. 

Отже, на межі 50-х – на початку 60-х років на Криворізькому відділку 

залізниці головна увага зосереджувалась на підвищенні темпів електрифіка-

ції та впровадженні локомотивів на електричній тязі, приведенні технічного 

рівня всього господарства залізниці у відповідність з експлуатаційними мож-

ливостями нових одиниць техніки, модернізації рухомого складу на паровій 

тязі й колійного господарства, перекваліфікації кадрів. 
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