
GIỚI THIỆU TOA XE HÀNG CHUYÊN DÙNG CHỞ CONTAINER 

                                                                     (Nguyễn Viết Ngọc) 

Vận chuyển hàng hóa hiện nay, hầu như hoạt động lưu thông chỉ dồn vào 

tuyến quốc lộ, nên giao thông đường bộ thường xuyên quá tải, gây giảm ùn tắc 

và tai nạn giao thông. Theo yêu cầu, toàn bộ container 40 feet sẽ phải vận 

chuyển bằng đường sắt, đồng thời triển khai kiểm soát xe trọng tải đường bộ 

bằng các trạm cân và cân di động. Nhưng đến nay, tình hình vẫn chưa có gì mới 

mẻ hơn. Tình trạng xe quá tải ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. 

Vận chuyển hàng hóa bằng toa xe chuyên dùng container bằng đường sắt 

có ưu điểm vận chuyển được khối lượng lớn hàng hóa, an toàn cao, giá thành hạ 

hơn so với đường bộ. Theo một số ý kiến cho biết: Quá trình vận chuyển 

container từ kho đến kho phải thêm phần tác nghiệp đầu cuối. Do đó, tổng giá 

cước vận chuyển đường sắt sẽ bằng giá xếp cộng giá vận chuyển ôtô đường 

ngắn đến điểm tập kết, giá chuyển tải, giá cước đường sắt, giá chuyển tải, giá 

vận chuyển ôtô đường ngắn, giá dỡ… 

 

Căn cứ nhu cầu đó, Công ty cổ phần Xe lửa Dĩ An phối hợp với Công ty 

cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải (Tricc-Jsc), Công ty cổ 

phần Vận tải và Thương mại Đường sắt (Ratraco), Trung tâm khoa học công 

nghệ Trường Đại học giao thông vận tải nghiên cứu thiết kế chủng loại toa xe 

Mc chuyên dùng có thể chở chung được các loại container 20ft, 40ft, 45ft.  

Nhằm giảm tự nặng toa xe cũng như giảm chi phí nhiên liệu cho sức kéo 

đầu máy, tăng tải trọng toa xe, đội ngũ kỹ sư đã nghiên cứu thiết kế thay thế xà 

dọc giữa toa xe từ chủng loại thép hình H488x300x11x18mm bằng thép hình 

U300x90x9x12mm và được thiết kế, tính toán kiểm nghiệm độ bền, tính toán 

động lực học bằng các phần mềm hiện đại như: Solidworks, Catia, Sap 2000, 

Matlab…và đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam duyệt thiết kế.  



 

Thông số kỹ thuật toa xe hàng chuyên dùng chở container: 

1. Chiều dài bệ xe: 13.720mm 

2. Chiều rộng vệ xe: 2.440mm 

3. Chiều cao toa xe (tính đển đỉnh tấm chặn container): 1.270mm 

4. Chiều cao toa xe Max: 3.651mm 

5. Hệ thống hãm: 

- : KE 

- Thiết bị tự động điều chỉnh guốc hãm: DRV2A-600 

- Xy lanh hãm: 12” x 10” 

- Cơ cấu R-T: Tay gạt cơ khí 

- Hãm tay: Trục vít 

6. Đầu đấm móc nối: Tác dụng dưới. 

7. Tự trọng toa xe: ≈ 14 tấn 

8. Tải trọng max toa xe: 41 tấn 

9. Cơ cấu giữ container: 4 vấu cố định, 8 vấu di động 

10. Vận tốc lớn nhất: Vmax = 80km/h 

11. Toa xe sử dụng để chuyên chở 03 loại container gồm: 

- 01 container 45 ft tổng trọng: 32,5 tấn 

- 01 container 40 ft tổng trọng: 32,5 tấn 

- 01 container 20 ft tổng trọng: 32,5 tấn 


