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ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 

 

ВАГОНИ ТРАМВАЙНІ 

Вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища  

 

ВАГОНИ ТРАМВАЙНІ 

Вимоги безпеки і охорони навколишнього середовища 

 

TRAM COACHES 

Safety and surround ambience protection requirements 

 

Дата введення 2001 - _ - _ 

1 Галузь застосування 

 

Цей стандарт поширюється на трамвайні пасажирські вагони. 

Цей стандарт не поширюється на трамвайні вагони, виробництво яких почате 

до введення в дію цього стандарту. 

Цей стандарт установлює загальні вимоги до конструкції трамвайних вагонів, 

що забезпечують безпечний вхід, вихід і перебування пасажира в пасажирському 

салоні, а також вимоги по охороні навколишнього середовища. 

Стандарт придатний для цілей сертифікації. 

 

 

 

 

 

Видання офіційне 
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2 Нормативні посилання 

 

У дійсному стандарті використані посилання на наступні стандарти: 

ДСТУ 2518-94 Автотранспортні засоби. Несівні системи автомобілів. Терміни 

та визначення. 

ДСТУ 2543-94 Автобуси і тролейбуси. Міцність сидінь і їхніх кріплень. Техні-

чні вимоги і методи випробувань. 

ДСТУ 2610-94 Пасажирські автомобільні перевезення. Терміни та визначення. 

ДСТУ 2773-94 (ГОСТ 9219-95) Апарати електричні тягові. Загальні технічні 

умови. 

ДСТУ 3675-98 Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні 

умови і методи випробувань. 

ДСТУ Б В.2.7-70-98 (ГОСТ 30444-97) Будівельні матеріали. Метод випробу-

вань на поширення полум'я. 

ГОСТ 5727-88*Е Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие техни-

ческие условия. 

ГОСТ 8802-78   Вагоны трамвайные пассажирские. Технические условия. 

ГОСТ 16363-98 Средства защитные для древесины. Метод определения огне-

защитных свойств. 

ГОСТ 25076-81 Материалы неметаллические для отделки интерьера авто-

транспортных средств. Метод определения огнеопасности. 

ГОСТ 29205-91  Совместимость технических средств электромагнитная. Ра-

диопомехи индустриальные от электротранспорта. Нормы и методы испытаний. 
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3 Визначення 

У цьому стандарті застосовані наступні терміни і визначення: 

- Трамвайний вагон – рейковий транспортний засіб, одиночний чи в складі по-

тяга, призначений для перевезення пасажирів чи вантажів, або для виконання 

спеціальних функцій (включаючи обслуговування, ремонт контактної мережі та 

трамвайних шляхів). 

- Пасажирський трамвайний вагон – трамвайний вагон, призначений для пе-

ревезення пасажирів. 

- Трамвайний потяг – два і більше зчеплених трамвайних вагони, керування 

якими здійснюється одним водієм. 

- Зчленований трамвайний вагон – трамвайний вагон, що складається з двох 

чи більше жорстких шарнірно-з’єднаних секцій, які забезпечують вільне перемі-

щення пасажирів з однієї секції в іншу. 

- Пасажирські двері – двері, що мають один прохід і використовуються паса-

жирами в звичайних умовах експлуатації. 

- Подвійні пасажирські двері – пасажирські двері, що мають два  проходи або 

прохід, еквівалентний двом проходам. 

- Вихід – пасажирські  двері або аварійний вихід. 

- Аварійний вихід – аварійний люк, аварійне вікно, аварійні двері. 

- Аварійне вікно – вікно, призначене для використання пасажирами як вихід 

тільки у випадку небезпеки. 
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- Подвійне аварійне вікно – аварійне вікно, при розділі якого уявлюваною вер-

тикальною лінією (або площиною) виходять такі дві частини, кожна з яких відпо-

відає вимогам у відношенні розмірів і доступу, пред’явлених до аварійного вікна. 

- Аварійний люк – люк у даху, призначений для використання пасажирами як 

вихід тільки у випадку небезпеки. 

- Підлога – частина кузова, на якій стоять  пасажири і на яку  спираються ноги 

сидячих пасажирів. 

- Прохід – простір, призначений для доступу пасажирів від будь-якого сидіння 

(або ряду сидінь) до будь-якого іншого сидіння або ряду  сидінь або  до будь-

якого вхідного проходу (прохід від будь-яких пасажирських дверей).  

- Кабіна водія – простір, призначений для водія, у якому розташовані органи 

керування, прилади та інші пристрої, необхідні для керування трамвайним ваго-

ном. 

- Кузов – за ДСТУ 2518, пункт 6 

- Пасажирський салон – за ДСТУ 2518-94, пункт 37. 

- Пасажиромісткість – за ДСТУ 2610-94, пункт 19. 

 

4 Вимоги безпеки до конструкції 

 

4.1 Маневреність 

4.1.1 Трамвайний вагон для колії шириною 1524 мм  повинний проходити 

криву ділянку шляху радіусом 20 м, при цьому найбільш виступаючі точки кузова 

повинні описувати коло радіусом:  

- з зовнішньої сторони кривої - не більше 21,8 м;  
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- з внутрішньої сторони кривої - не менше 18,4 м. 

4.1.2 Трамвайний вагон для колії шириною 1000 мм  повинний проходити 

криву ділянку шляху радіусом 20 м, при цьому найбільш виступаючі точки кузова 

повинні описувати коло радіусом:  

- з зовнішньої сторони кривої - не більше 21,8 м;  

- з внутрішньої сторони кривої - не менше 18,7 м. 

4.1.3 Конструкція візків, довжина проводів, гнучких шлангів пневмосистеми 

чи гідросистеми, що з'єднують кузов вагона з устаткуванням візка, повинні забезпе-

чувати рух вагона в кривій радіусом 16 м. 

4.1.4 Габаритна ширина трамвайного вагона по жорстко закріплених елемен-

тах кузова не повинна перевищувати: 

- для вагона з колією 1524 мм ...……………………… 2,5 м; 

- для вагона з колією 1000 мм …………………………...2,2 м. 

4.1.5 Габаритна висота трамвайного вагона по жорстко закріплених елементах 

кузова (крім струмоприймача), не повинна перевищувати 3,7 м. 

4.2 Пасажирські двері 

4.2.1 Кількість пасажирських дверей вагона повинна відповідати таблиці 1. 

Таблиця 1 

Пасажиромісткість вагона, чол. Кількість пасажирських дверей (з однієї 

сторони кузова), не менше 

 61 – 95  3 

 96 – 125  4 

 126 – 155  5 

 156 – 185  6 
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4.2.2 При пасажиромісткості вагона більше 185 чоловік, кількість дверей по-

винна бути не менше, ніж одні двері на кожні 30 пасажирів. 

4.2.3 Подвійні пасажирські двері вважаються як двоє дверей. 

4.2.4 Пасажирські двері вагона, що має одну кабіну водія, повинні бути розта-

шовані праворуч по напрямку руху вагона.  

4.2.5 Для вагонів, що мають дві кабіни водія, пасажирські двері повинні бути 

розміщені праворуч і ліворуч кузова вагона.  

4.2.6 Прорізи дверей повинні бути рівномірно розміщені вздовж довжини ку-

зова вагона. 

4.2.7 Розміри прорізів дверей повинні бути, мм, не менше: 

Висота ...………………………………………………………………1800  

Ширина: 

- одиночні двері ...……………………………………………......650 

- подвійні двері ...………………………………………………......1200 

Значення ширини дверей може бути зменшене на 100 мм  при вимірі на рівні 

поручнів. 

4.2.8 В системі дистанційного керування кожних дверей повинна бути перед-

бачена наявність додаткових органів керування, які забезпечують їх відкривання. Ці 

органи керування повинні бути розташовані поблизу дверей як зсередини, так і зовні 

вагона.  
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4.2.9 Пасажирські двері повинні мати можливість відкриватися вручну зсере-

дини і зовні при відключених приводах.  

4.2.10 Зовнішній орган керування відкриванням дверей повинний бути розта-

шований в спеціальному гнізді на висоті не більш 1800 мм  від рівня головки рейки. 

4.2.11 На внутрішній стороні дверей не повинно бути ніяких пристроїв, що 

перекривають сходинки при закритому положенні дверей, за винятком: 

- поручнів і ручок, що відповідають вимогам пункту 4.7; 

- кожуха, що закриває елементи приводу дверей, якщо розмір перекритої 

ним сходинки не перевищує 70 мм.  

4.2.12 Трамвайний вагон повинний бути обладнаний пристроями, що забезпе-

чують видимість з робочого місця водія зовнішніх ділянок поблизу пасажирських 

дверей. 

 

4.3 Аварійні виходи 

 

4.3.1 Необхідна мінімальна  кількість аварійних  виходів для трамвайного ва-

гона або кожної секції  зчленованого  трамвайного вагона  повинна відповідати  таб-

лиці 2.  

Таблиця 2 

Пасажиромісткість  вагона чи секції, чол  Кількість аварійних  

виходів, не менше 

 менше 17  3 

 17  30  4 

 31  45  5 

 46  60  6 
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Пасажиромісткість  вагона чи секції, чол  Кількість аварійних  

виходів, не менше 

 61  75  7 

 76  90  8 

 91  130  9 

 131  155  10 

156  185 11 

  

4.3.2 При пасажиромісткості більше 185 чоловік кількість аварійних виходів 

повинна бути не менше, ніж один вихід на кожні 17 пасажирів. 

4.3.3 Подвійні пасажирські двері вважаються як двоє аварійних дверей. По-

двійне аварійне вікно вважається як два аварійних вікна. 

4.3.4 Пасажирські двері можуть розглядатися як аварійні виходи тільки в тому 

випадку, якщо вони відповідають вимогам 4.2.8, 4.2.9. 

4.3.5 Кабіна водія повинна мати не менше 2-х аварійних виходів: двері для ви-

ходу на вулицю і двері для виходу в пасажирський салон. Розміри кожних дверей 

повинні бути, мм, не менше: 

- висота ................................................................................................................ 1800; 

- ширина ................................................................................................................ 550. 

4.3.6 Кількість аварійних виходів у кожній бічній стінці кузова повинна бути 

однакова. 

4.3.7 Аварійне вікно повинне мати площу не менш 0,4 м
2
. У проріз цього вікна 

повинний вміщатися прямокутник висотою 500 мм  і шириною 700 мм, при цьому 

його сторони не обов'язково повинні бути паралельними сторонам прорізу  вікна. 
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4.3.8 Аварійне вікно повинне мати пристрій швидкого його видалення з прорі-

зу, або легко і швидко відкриватися зсередини і зовні, чи мати загартоване скло за  

ГОСТ 5727. Допускається мати пристрій для закривання аварійного вікна зовні, як-

що при цьому забезпечується можливість після закривання відкрити його зсередини 

пасажирського салону. 

4.3.9 Якщо аварійне вікно відкривається на шарнірах, розташованих уздовж 

верхньої його частини, то повинний бути передбачений пристрій, що забезпечує фі-

ксацію вікна у відкритому положенні. Аварійні вікна, що  відкриваються чи вида-

ляються, повинні  відкриватися чи видалятися назовні.  

4.3.10 Висота нижнього краю аварійного вікна над рівнем підлоги безпосеред-

ньо під вікном повинна бути від 0,5 до 1,0 м.  

Останнє значення може бути зменшене при наявності огорожі віконного про-

різу, установленого на висоті не менш 0,5 м, при цьому частина прорізу аварійного 

вікна, яка знаходиться над огорожею, повинна мати розміри, що дозволяють поміс-

тити прямокутник згідно з 4.3.7. 

 

 

4.4 Написи 

 

4.4.1 Кожен аварійний вихід повинний бути позначений зсередини та зовні 

трамвайного вагона написом “Аварійний вихід”. 
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4.4.2 Органи керування пасажирськими дверима і всіма аварійними виходами 

зсередини та зовні вагона повинні бути позначені відповідним  символом чи напи-

сом. 

4.4.3 На органах керування аварійними  виходами чи поблизу них повинні бу-

ти інструкції про спосіб їх використання. Мова, на якій повинні бути виконані напи-

си, узгоджується із замовником. 

 

4.5 Сходинки в пасажирських дверях. 

 

4.5.1 Максимально припустимі розміри висоти і глибини сходинок повинні ві-

дповідати таблиці 3 та рисунку 1. 

Таблиця 3 

Розташування сходинок  Найменування 

розміру 

 Значення розміру, м 

Перша сходинка Висота не більше 0,36 

 Глибина не менше 0,3 

Наступні сходинки  

(при їх наявності) 

Висота не більше 0,25 

 Глибина не менше 0,2 

 

4.5.2 При наявності більше однієї сходинки допускається поглиблення першої 

сходинки за горизонтальну проекцію другої сходинки не більш 0,1 м. 

4.5.3 Ширина сходинок повинна бути такою, щоб на будь-якій сходинці оди-

нарних дверей можна було розмістити прямокутник розміром 0,4 м  0,2 м, а на схо-

динці подвійних дверей - два прямокутники з розмірами 0,4 м  0,2 м  кожний. 
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Рисунок 1 – Розміри сходинок в пасажирських дверях (всі розміри в мм) 

Примітка. Дія вимог 4.5.1 не поширюється на конструкцію трамвайних ваго-

нів, що проектуються для експлуатації на лініях,  зупинні пункти (станції) яких об-

ладнані платформами.  

4.5.4 Проріз для сходинок повинний мати огороджу. Огорожа повинна мати 

висоту не менш 0,8 м  від ділянки підлоги, на якій розташовані ноги пасажира, і пе-

рекривати ділянку від стінки кузова в середину салону до кінця прорізу для сходи-

нок. 

 

4.6 Пасажирські сидіння 

 

4.6.1 У вагоні повинні бути передбачені місця для сидіння, кількість яких по-

винна бути не менше числа квадратних метрів площі, призначеної для пасажирів, 

округленого до найближчого цілого числа.  
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4.6.2 Для сидінь, встановлених в одному напрямку, відстань між передньою 

поверхнею спинки одного сидіння і задньою поверхнею спинки другого сидіння, ро-

зташованого попереду, повинна бути не менше 0,65 м. Розташування сидінь пред-

ставлено на рисунку 2. 

 

Рисунок 2 –  Відстань між сидіннями  для різних варіантів їх розташування 

4.6.3 Для поперечно розташованих сидінь, обернених одне до одного, відстань 

між спинками сидінь, яка виміряна по лінії, що проходить через найвищі точки по-

душок, повинна бути не менш 1,3 м. Розташування сидінь надано на рисунку 2. 

4.6.4 Якщо сидіння обернене до перегородки, то повинний бути передбачений 

вільний простір між перегородкою та  вертикальною площиною, дотичною до пе-

редньої частини подушки сидіння, розміром не менше 0,28 м.   

Цей простір, до висоти 0,1м від рівня підлоги,  повинен бути збільшений до 

розміру не менше 0,35 м  за рахунок виїмки в перегородці або (та) за рахунок віль-

ного простору під сидінням. Розташування сидіння, оберненого до перегородки, 

представлено на рисунку 3. 
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Рисунок 3 – Розташування сидіння, оберненого до перегородки 

4.6.5 Значення розмірів кожного місця для сидіння повинні  бути у відповідно-

сті з таблицею 4 та рисунками 4, 5. 

Таблиця 4 

 
Тип сидіння Найменування розміру Позначення  

згідно  

рисунка 4 

Значення розміру, м,  

не менше 

  Ширина частини подушки сидіння з кожної 

сторони.  
F 0,2 

Одномісні 

 сидіння 

 Ширина частини вільного простору, виміряна 

по горизонталі в кожну сторону уздовж спин-

ки сидіння у всьому діапазоні висот від 0,27 

до 0,65 м над незжатою подушкою сидіння 

 

G1 

 

0,25 

  Ширина частини подушки сидіння на кожно-

го пасажира з кожної сторони.  
F 0,2 

Двох і багато-

місні 

 сидіння 

 Ширина частини вільного простору для кож-

ного пасажира, виміряна по горизонталі в ко-

жну сторону вздовж спинки сидіння у всьому 

діапазоні висот від 0,27 до 0,65 м над незжа-

тою подушкою сидіння 

 

G2 

 

0,225 

 

 

 

Всі типи 

сидінь 

Висота подушки сидіння  Висота подушки в не-

зжатому стані до рівня 

ділянки підлоги, на яко-

му розташовані ноги си-

дячого пасажира, повин-

на бути такою, щоб ви-

сота горизонтальної 

площини, дотичної до 

поверхні подушки си-

діння над цією ділянкою, 

складала від 0,4 до 0,5 м 

 Глибина подушки сидіння   0,35 
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F - не менше 0,2 м 

G1 - не менше 0,25 м (для одномісного сидіння) 

G2 - не менше 0,225 м (для двох і багатомісного сидіння) 

Рисунок 4 – Розташування місць для сидіння 

 

Рисунок 5 - Висота і глибина подушки сидіння 

4.6.6 Міцність сидінь і їх кріплень за ДСТУ 2543. 

 

4.7 Поручні і ручки  

 

4.7.1 Для будь-якої ділянки підлоги, призначеної для пасажирів, що стоять, 

повинні бути передбачені  поручні або ручки в достатній кількості.  

Ця вимога вважається виконаною, якщо для всіх можливих положень контро-
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льного пристрою, що має розміри у відповідності з рисунком 6, його рухомий ва-

жіль, який імітує руку пасажира, дістає не менше, ніж до двох  поручнів чи ручок. 

При цьому контрольний пристрій дозволяється обертати навколо його вертикальної 

осі. 

 

 

Рисунок 6 - Контрольний пристрій для перевірки поручнів і ручок 

 

При проведенні перевірки враховують тільки ті поручні та ручки, які розташо-

вані на висоті від 0,8 до 1,9 м  над підлогою.  

4.7.2 Для кожного можливого місця розташування пасажира, що стоїть, міні-

мум один із двох необхідних  поручнів або ручок повинний бути розташований на 

висоті не більш 1,5 м  над рівнем підлоги в даному місці. 

4.7.3 На ділянках підлоги, призначених для пасажирів, що стоять, уздовж ві-
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льних від сидінь бічних або задньої стінок вагона повинні бути передбачені поручні. 

Поручні мають бути розташовані горизонтально і паралельно до стінок пасажирсь-

кого салону на висоті від 0,8 до 1,5 м  від рівня підлоги. 

4.7.4 Проходи пасажирських дверей по обидва боки повинні бути обладнані 

поручнями або ручками. У проходах подвійних дверей не допускається установка 

центрального  поручня або стійки. 

4.7.5 Поручні та ручки, що розташовані в проходах дверей повинні мати діля-

нки за які міг би триматись пасажир, який стоїть поза вагоном біля пасажирських 

дверей, або на будь-якій із сходинок. Ці ділянки повинні бути розташовані: 

- по вертикалі: 

1) для пасажира, що стоїть поза вагоном - на висоті від 0,8 до 1 м  від рівня го-

ловки рейки; 

2) для пасажира, що стоїть на якій-небудь сходинці – на висоті від 0,8 до 1 м 

від поверхні цієї сходинки. 

- по горизонталі: 

1) для пасажира, що стоїть поза вагоном – не повинні бути віддаленими всере-

дину вагона на відстань більше 0,4 м  від зовнішнього краю першої сходинки; 

2) для пасажира, що стоїть на якій-небудь сходинці – не повинні виступати на-

зовні за зовнішній край цієї сходинки, а також бути віддаленими всередину вагона 

на відстань більше 0,4 м  від внутрішнього краю цієї ж сходинки. 

4.7.6 Будь – який розмір поперечного перетину поручнів і ручок повинен 

складати від 20 до 45 мм, за винятком тих, що встановлені на стулках дверей і си-
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діннях. Для поручнів і ручок, що встановлені на стулках дверей і сидіннях допуска-

ється мінімальний розмір перетину 15 мм, за умови, що інший його розмір буде не 

менше 25 мм. 

4.7.7 Розмір між поручнем (ручкою) і найближчими елементами кузова вагона 

повинний бути не менше 40 мм. У випадку установки  поручнів (ручок) на стулках  

дверей чи сидіннях допускається мінімальний розмір 35 мм. 

4.8 Підлога 

4.8.1 Нахил підлоги (при його наявності) у місцях, призначених для пасажирів, 

що стоять, повинний бути менше 8 %.  

4.8.2 Нахил підлоги в проході до дверей (при його наявності) повинний бути 

менше 3 % . 

4.8.3 При наявності люків у підлозі трамвайного вагона, кришка кожного люка 

повинна бути встановлена і закріплена таким чином, щоб була виключена можли-

вість її зрушення під дією вібрації і навантаження від пасажирів. Будь-які підйомні 

або кріпильні пристрої не повинні виступати над поверхнею кришки люка.  

4.9 Поворотна секція зчленованого вагона 

4.9.1 Розмір незакритого зазору між окрайками підлоги поворотної секції і 

окрайками підлоги суміжних з нею жорстких секцій зчленованого вагона в споря-

дженому стані повинний бути, мм, не більше: 

а) для вагона встановленого на горизонтальній ділянці трамвайної колії ....…10; 

б) для вагона встановленого на ділянці колії в кривій з граничним підвищенням 

зовнішньої рейки ...................................................….......................………………....20; 

в) для вагона встановленого на ділянці колії в вертикальній кривій мінімально 

допустимого радіусу ................................................... ................................................20. 
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Примітка. Значення граничного підвищення зовнішньої рейки та мінімально допустимий 

радіус вертикальної кривої встановлюються нормативною документацією на устрій трамвайної 

колії, яка затверджена у встановленому порядку.  

4.9.2 Різниця між рівнем підлоги поворотної секції та рівнем підлоги суміжних 

з нею жорстких секцій зчленованого вагона в спорядженому стані повинна бути, мм, 

не більше:  

а) для вагона встановленого на горизонтальній ділянці трамвайної колії ....…20; 

б) для вагона встановленого на ділянці колії в кривій з граничним підвищенням 

зовнішньої рейки ..................................................…..............................……….…....30; 

в) для вагона встановленого на ділянці колії в вертикальній кривій мінімально 

допустимого радіусу ................................................... ...............................................30. 

4.9.3 В поворотній секції повинні бути передбачені поручні і (чи) перегородки 

для запобігання доступу пасажирів до якої-небудь її ділянки де: 

- у підлоги є незакритий зазор, розмір якого не відповідає вимогам 4.9.1;  

- підлога не витримує навантаження від пасажирів;  

- переміщення стінок, інших поручнів і перегородок становить небезпеку для па-

сажирів. 

4.10 Планування пасажирського салону 

4.10.1 Доступ до пасажирських дверей 

 

4.10.1.1. Всередині пасажирського салону, безпосередньо перед кожними па-

сажирськими дверима, має бути передбачений вільний простір – вхідний прохід, 

який повинен відповідати наступним вимогам: через вхідний прохід, від бічної стін-

ки, в якій розташовані двері, повинні  вільно проходити послідовно шаблон з розмі-

рами у відповідності з рисунком 7 на відстань 0,4 м  від зовнішньої поверхні бічної 

стінки, та контрольна фігура з розмірами у відповідності з рисунком 8. 

Вхідний прохід від прорізу подвійних дверей розглядається як два вхідних 

проходи. 
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Рисунок 7 – Шаблон для перевірки доступу до пасажирських дверей 

 

Рисунок 8 – Контрольна фігура для перевірки проходів 

 

 

4.10.2 Доступ до аварійних вікон 
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Безпосередньо перед кожним аварійним вікном на відстані не більше 0,43 м 

від нього, повинний бути передбачений вільний простір. Перетин простору, парале-

льний  прорізу вікна, повинний мати ширину не  менше 0,6 м  і площу не  менше 

0,23 м
2
. Кути цього перетину можуть бути закруглені радіусом не більше 0,25 м. 

 

4.10.3 Проходи 

 

4.10.3.1 Проходи в пасажирському салоні вагона повинні забезпечувати вільне 

проходження фігури, що має форму і розміри у відповідності з рисунком 8. 

Прохід не містить у собі: 

- простір у межах до 0,3 м  перед сидінням (або рядом сидінь), що при-

значений для розміщення ніг сидячих пасажирів. 

-   сходинки чи будь-який інший простір перед сидінням (або рядом си-

дінь), що призначений тільки для пасажирів, що займають це сидіння 

(чи ряд сидінь). 

4.10.3.2 Якщо зниження рівня підлоги не може бути досягнуто за рахунок на-

хилу, то в проході допускається наявність сходинок, за умови, що висота кожної 

сходинки повинна бути від 0,12 до 0,25 м, глибина –  не менше 0,2 м, а ширина - не 

менше фактичної ширини проходу на рівні верхнього краю сходинки. 

4.10.3.3 У зчленованих вагонах повинно бути забезпечено проходження фігу-

ри з розмірами у відповідності з рисунком 8 через поворотну секцію. Будь-які еле-

менти м'якого покриття поворотної секції не повинні виступати всередину проходу. 
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4.10.3.4 Установка в проході складаних сидінь не допускається. 

 

4.11 Штучне внутрішнє освітлення 

 

4.11.1 Система штучного внутрішнього електричного освітлення повинна за-

безпечувати освітлення: 

- місць для розміщення пасажирів; 

 - поворотних секцій зчленованого вагона; 

- усіх сходинок; 

- підходів до усіх виходів; 

- внутрішніх позначень; 

-  написів; 

 - внутрішніх органів керування усіма виходами; 

- усіх місць, де є перешкоди; 

- маршрутних покажчиків. 

4.11.2 Необхідно мати не менше двох електричних кіл внутрішнього освітлен-

ня, щоб вихід з ладу одного з них не позначався на функціонуванні іншого. 

4.11.3 Система штучного освітлення повинна забезпечувати освітленість не 

менше: 

- 75 лк  уздовж осі пасажирського салону на висоті 1 м  від рівня підлоги; 

- 10 лк  на кожній сходинці дверей; 
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- 10 лк  у зоні дверей зовні вагона: на відстані 1 м  від його бічної поверхні на 

рівні висоти першої сходинки двері при відкритих дверях. 

4.11.4 На трамвайному вагоні повинне бути передбачене аварійне освітлення. 

Живлення аварійного освітлення повинне здійснюватися від акумуляторної 

батареї і забезпечувати освітленість у проходах на рівні підлоги і на сходинках две-

рей не менше 5 лк. 

 

4.12 Робоче місце водія  

 

4.12.1 Вимоги до робочого місця водія - за ГОСТ 8802, пункти 2.3,  2.5.2,  

2.5.3,  2.5.4,  2.5.5,  2.5.6. 

4.12.2 В кабіні водія повинно бути передбачене місце для установки однієї ме-

дичної аптечки, що повинна мати розміри не менше 360 мм  200 мм  100 мм. 

 

5 Вимоги пожежної безпеки та електробезпеки 

 

5.1 Розміщення вогнегасників 

 

5.1.1 В трамвайному вагоні повинні бути встановлені два вогнегасники, при 

цьому один з них повинний знаходитися в кабіні водія. До місця, передбаченого для 

кожного вогнегасника, повинний забезпечуватися вільний доступ. Місце повинно 

мати розміри не менше 600 мм  200 мм  200 мм. 

5.1.2 Вогнегасники, якими оснащуються трамвайні вагони - за ДСТУ 3675. 
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5.2 Матеріали 

 

5.2.1 Для інтер'єра пасажирського салону і кабіни водія повинні застосовува-

тися вогненебезпечні матеріали з властивостями за ГОСТ 25076, пункт 4.5. 

5.2.2 Дерев'яні деталі повинні піддаватися вогнезахисній обробці (просочення, 

вогнегасні покриття) засобами I - ої групи вогнезахисної  ефективності з властивос-

тями за ГОСТ 16363, що забезпечують одержання важкозапалювальної деревини. 

5.2.3 Покриття підлоги вагона повинно бути щільно наклеєне на основу. Ма-

теріали повинні мати групу поширення полум'я не гірше РП2 за ДСТУ Б В.2.7- 70. 

5.2.4 Між будь-якими джерелами тепла з температурою нагрівання вище 70 
0
С 

(пристрої, призначені для поглинання енергії, наприклад реостати), а також агрега-

тами і вузлами, що випромінюють тепло в аварійних режимах і іншою частиною 

трамвайного вагона повинна бути розміщена перегородка з негорючого матеріалу. 

 

5.3 Нагрівальні прилади 

 

5.3.1 Температура  повітря  на   виході  з  опалювачів  повинна бути  не  біль-

ше 80 
0
С. 

5.3.2 Температура зовнішніх поверхонь повітроводів не повинна перевищува-

ти 70 
0
С. 

5.3.3 Температура поверхонь конструктивних елементів огороджень нагріва-

льних приладів не повинна перевищувати 60 
0
С. 



ДСТУ          

24 

5.3.4 Температура поверхонь кабіни водія і пасажирського салону, що нагрі-

ваються опалювачами, не повинна перевищувати 45 
0
С. 

5.3.5 На робочому місці водія повинна бути сигналізація включення системи 

опалення. 

 

5.4 Розміщення акумуляторної батареї 

 

5.4.1 Акумуляторні батареї повинні розташовуватися в легкодоступному для 

технічного обслуговування місці і бути надійно закріплені.  

5.4.2 Акумуляторний відсік повинний бути відокремлений від пасажирського 

салону та кабіни водія і вентилюватися зовнішнім повітрям. 

 

5.5 Проводи електричних кіл (електропроводка)  

 

5.5.1 В кожному із проводів електричних кіл не допускається сила струму, яка 

перевищує припустиме значення для даного проводу, з урахуванням способу його 

укладки та максимальної температури довкілля. 

5.5.2 Мінімальний перетин проводів високовольтних і низьковольтних кіл 

трамвайного вагона повинний бути не менше 1,5 мм
2
. 

5.5.3 Всі проводи повинні бути надійно захищені від механічних ушкоджень і 

надійно закріплені, щоб виключалася можливість їхнього обриву, перетирання. 
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5.5.4 Електропроводка повинна виконуватися кабельними виробами і відповідати вимогам 

щодо застосування марок кабельних виробів для виконання електропроводок у відповідності з 

таблицями 5 та 6 

Таблиця 5- Прокладання  проводів і кабелів  

 

Спосіб прокладки 

 

Матеріали конструкції 

Горючі Важкогорючі Негорючі 

В металевих коробах, 

трубах 

З підкладанням не горю-

чих матеріалів з виконан-

ням вимог  5.5.5 під ко-

роби, труби
 

Безпосередньо безпосередньо 

В метало рукавах З підкладанням негорю-

чих матеріалів з виконан-

ням вимог 5.5.5, 5.5.6 під 

металеві рукава
 

Безпосередньо Безпосередньо 

В джгутах Не допускається Не допускається Безпосередньо 

 

Таблиця 6 – Під’єднання рухомих та нерухомих споживачів  

 

Спосіб виконання Матеріали конструкції 

під’єднання  Горючі Важкогорючі Негорючі 

Незахищеними 

проводами та  кабелями 

В металорукавах або захи-

щених оболонках з підкла-

данням під них  негорючих 

матеріалів за 5.5.5
 

Безпосередньо в металору-

кавах або захищених обо-

лонках  

Безпосередньо в ме-

талорукавах або за-

хищених оболонках  

Проводами та кабелями з 

ізоляцією, що не поши-

рює горіння 

В металорукавах або захи-

щених оболонках з підкла-

данням негорючих матеріа-

лів під них.   

Безпосередньо Безпосередньо 

 

5.5.5 Прокладка з негорючих матеріалів чи важкогорючих теплоізоляційних матеріалів, то-

вщиною не менше 2,8 мм,  повинна виступати з кожної сторони труби, металорукава або короба не 

менше 15 мм. 

5.5.6 Прокладка з негорючих чи важкогорючих  теплоізоляційних матеріалів (наприклад, 

тканин, базальтового картону і т.п.), завтовшки не менше 2,8 мм, повинна захищати горючі су-

цільним шаром навколо металорукава у випадку його прокладання всередині конструкцій, вико-

наних з горючих матеріалів. В інших випадках допускається прокладка металорукавів  у відповід-

ності з 5.5.5. 

5.5.7 Для захисту від механічних ушкоджень незахищених електропроводів і 
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кабелів, що прокладаються під вагоном, допускається застосовувати матеріали типу 

брезент із водовідштовхуючим просоченням, шкіра, тощо. 

5.6 Апарати захисту електричних кіл 

 

5.6.1 Всі високовольтні електричні кола трамвайного вагона повинні вмикати-

ся через загальний (головний) автоматичний вимикач, керування яким повинно бути 

доступним з робочого місця водія. 

Всі високовольтні і низьковольтні кола трамвайного вагона повинні бути за-

хищені окремими автоматичними  вимикачами чи плавкими запобіжниками. 

5.6.2 Апарати захисту повинні бути обрані таким чином, щоб забезпечувалося 

безумовне відключення кола при перевантаженнях і коротких замиканнях. 

5.6.3 Акумуляторна батарея повинна відключатися від низьковольтного кола, 

як по плюсовому, так і по мінусовому проводах, і підключатися до зарядного при-

строю через запобіжник або апарат захисту. 

5.6.4 В колі керування нагрівачем калорифера повинен бути застосований 

пристрій, який  відключає обігрівач при його перегріванні. 

 

5.7 Пуско - гальмівні резистори 

 

5.7.1 Нагрівання пуско - гальмівних резисторів не повинно перевищувати до-

пустимі значення за ДСТУ 2773. 
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5.7.2. Нагрівання пуско – гальмівних резисторів та інших електричних апара-

тів і двигунів не повинно призводити до перевищення допустимих температур на-

грівання навколишніх елементів конструкції трамвайного вагона. 

 

5.8 Ізоляція  

 

5.8.1 Ізоляція високовольтного устаткування трамвайного вагона повинна ви-

тримувати випробувальну напругу за ДСТУ 2773. 

5.8.2 Опір ізоляції високовольтного устаткування по відношенню до корпуса 

трамвайного вагона повинний бути не менше 1,5 Мом, при відносній вологості не 

більше 80 %. 

 

6 Вимоги охорони навколишнього середовища  

 

6.1 Матеріал контактної вставки струмоприймача, щіток електродвигунів, а 

також гальмівних накладок не повинен виділяти в навколишнє середовище важкі 

метали і канцерогенні речовини. 

6.2 Максимальний рівень зовнішнього шуму під час руху одиночного вагона 

не повинен перевищувати 82 дБА. 

6.3 Не допускається витікання  мастила чи іншої технологічної рідини з будь-

якого агрегату вагона на рейковий шлях і дорожнє покриття. 
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6.4 Рівень радіоперешкод, що створюються трамвайним вагоном в усіх режи-

мах руху, не повинний перевищувати нормативних значень за ГОСТ 29205. 
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