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Дослідження режимів гальмування у системі імпульсного регулювання серієcного 
електродвигуна при низьких частотах обертання 

 
Андрієнко П.Д., ТОВ НДІ «ПЕРЕТВОРЮВАЧ», Каплієнко О.О., Шило С.І., 

Запорізький національний технічний університет 
 

В даний час в електротранспорті широко застосовуються електроприводи постійного 
струму з двигунами послідовного збудження (ДПЗ). Галузь застосування зазначених 
електроприводів досить широка - в тяговому електроприводі (ТЕП) рухомого складу 
міського та залізничного транспорту. Це пов'язано з тим, що зміна моменту навантаження 
для даних механізмів добре узгоджується з електромеханічною характеристикою ДПВ. 
Важливим фактором підвищення рентабельності роботи електротранспорту в цілому може 
стати заміна існуючого ТЕП на більш сучасні їх види. 

З розвитком силової електроніки найбільш раціональним способом усунення 
недоліків реостатної схеми регулювання швидкості серіесного ДПЗ, є застосування 
імпульсних регуляторів частоти обертання, що дозволяє знизити до мінімуму число 
одиниць контактної апаратури і знизити споживання електроенергії в режимі пуску, 
гальмування, вибігу. У зв'язку з цим актуально і гостро затребуваним практикою є 
подальше вдосконалення схем імпульсного регулювання і, особливо, - спрощення цих 
схем при збереженні необхідної якості регулювання електромеханічних процесів тягового 
електроприводу. 

Авторами раніше запропонована вдосконалена схема імпульсного регулювання ДПЗ, 
для якої було проведено дослідження електромеханічних процесів. Для дослідження було 
використано імітаційну модель в середовищі програмного пакету Matlab 2006 з 
застосуванням бібліотеки SimPowerSystem. За допомогою вказаної моделі проведено 
дослідження електромагнітних і електромеханічних процесів у серіесному ДПЗ в режимі 
динамічного гальмування, визначено вимоги до вхідного фільтру, обрано опір і 
потужність гальмівних резисторів. Встановлено, що вдосконалена схема імпульсного 
регулювання дозволяє забезпечити гальмування з номінальним гальмівним моментом на 
валу двигуна до швидкості обертання якоря, рівний 8% від номінальної. 

При зниженні частоти обертання валу серіесного ДПЗ  нижче 8% від номінальної під 
час гальмування зі самозбудженням наступає момент, коли значення ЕРС двигуна досягає 
критичного значення й після цього процес електродинамічного гальмування припиняється 
і гальмівний момент знижується до нуля. Авторами запропоновано алгоритм роботи 
системи керування вдосконаленої схеми імпульсного регулювання швидкості обертання 
ДПЗ, який забезпечує підтримання номінального струму в обмотці збудження за рахунок 
живлення її з контактної мереж, що дозволяє проводити електродинамічне гальмування 
практично до повної зупинки потягу та скоротити знос його гальмівної системи, при 
цьому вирішуючи питання ресурсозбереження під час гальмування. 

 
Деякі можливості ресурсозбереження при експлуатації електровозів постійного 

струму в умовах Львівської злізниці 
 

Баб’як М.О., Грилицький М.Д., Львівська філія ДНУЗТ 
 

Згідно статистичних даних, близько 25% від всіх експлуатаційних витрат 
залізничного транспорту складають витрати локомотивного господарства, а частка 
основних фондів, що припадає на рухомий склад, складає близько 75%. 
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Ресурсозбереження в частині основних засобів має свої особливості. Можливості 
ресурсозбереження (у тому числі матеріало-, енерго-, трудо- і фондозбереження) 
закладаються на стадії проектування і виробництва конкретних основних засобів, а 
результати виявляються тільки в процесі їхньої експлуатації. 

У даний час необхідний обсяг перевезень на ділянках, що електрифіковані 
постійним струмом, у всіх видах руху забезпечується застарілим локомотивним парком, 
зокрема електровозами ВЛ10 та ВЛ11м. Останнім часом з’явилась можливість частково 
оновити локомотивний парк Львівської залізниці російськими електровозами постійного 
струму серій 2ЕС6 та 2ЕС10 виробництва ВАТ ”Уральський завод залізничного 
машинобудування”, що є представниками рухомого складу третього покоління.  

Тягово-енергетичні випробовування, що виконувались з метою встановлення 
(підвищення) вагової норми поїздів, які прямують через Карпатський перевал, показали, 
що при використанні сучасного ЕРС в умовах Львівської залізниці можна досягнути: 
зменшення витрат електроенергії; вивільнення локомотивних бригад; покращення умов 
роботи локомотивних бригад; збільшення міжремонтного пробігу; збільшення 
середньодобової продуктивності; підвищення пропускної спроможності; контроль за 
місцем знаходження і контроль за технічним станом електровоза. 

Прогнозована економія витрат (за даними служби локомотивного господарства) при 
експлуатації електровоза серії 2ЭС10 з вантажними поїздами на ділянці Клепарів – 
Лавочне – Чоп за рахунок звільнення електровозів – штовхачів і зменшення витрат 
електроенергії складатиме 66,3 млн. грн. При цьому враховано збільшення міжремонтного 
пробігу на виконання технічного обслуговування ТО-2 та поточного ремонту ПР-1, а 
також відмова від виконання ТО-3. 

Однак, на сучасному рухомому складі з новим обладнанням використовуються 
елементи, що мають гірші експлуатаційні показники, ніж у тих, що експлуатуються, або 
пройшли випробування на електровозах ВЛ10 та ВЛ11м. Зокрема, це стосується 
струмоприймачів типу ТА-СТМ 140, на яких застосовані накладки типу ВЖ3п. При 
випробовуванні в умовах Карпатського перевалу у період з 22.02.2012 р. по 24.03.2012 р. 
засобами математичної статистики розраховано середній знос пластин в мм/104 км, 
інтенсивність зносу, ресурс пластин, а також дана характеристика зносу пластин в 
залежності від характеру роботи електровоза. При цьому, встановлено, що ресурс пластин 
ВЖ3п не перевищить 35…40 тис.км. Основна причина зносу – електроерозія в наслідок 
високих струмів, як в режимі тяги, так і в режимі рекуперативного гальмування. 

Для забезпечення необхідних міжремонтних пробігів електровозів постійного 
струму серій 2ЕС6 та 2ЕС10 в умовах Львівської залізниці пропонується використовувати 
в якості накладок на струмоприймачах електровозів контактні пластини марок ПКД, або 
БрЗГ, які мають вищі (у 1,6…2,4 рази) експлуатаційні показники ніж у пластин ВЖ3п. 

Таким чином, поряд з вирішенням питання ресурсозбереження в локомотивному 
господарстві традиційними методами, тобто придбанням більш економічного рухомого 
складу, необхідно розвивати ресурсозберігаючі технології, що повинні виявлятися, у 
першу чергу, у підвищенні продуктивності наявного рухомого складу, а також у зниженні 
матеріало-, енерго- і трудомісткості, як перевізного процесу, так і ремонтної діяльності 
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Диамагнитная левитация – основа прорывных технологий в энергосбережении 
 

Беляев Н.Н., Пащенко А.В., ДНУЖТ 
 

Первые опыты с диамагнитной левитацией выполнил в 1939 году немецкий ученый 
В. Браунбек. В его опытах использовался электромагнит. Левитирующая масса составила 
40 миллиграмм. В 1956 году голландский ученый А. Боердик осуществил бесконтактный 
подвес, причем без расхода электроэнергии. Опыт Боердика состоит в следующем: над 
полусферой из сильного диамагнетика – графита вертикально устанавливается 
цилиндрический постоянный магнит. А в зазор между ними помещен маленький магнит, 
массой около 2 миллиграммов. Известна также левитирующая подвеска немецкого 
ученого Е. Штейнгровера. В 2001 году опубликованы результаты исследований 
диамагнитной левитации, выполненные M. D. Simon, Калифорнийский университет, Лос-
Анджелес и L. O. Heflinger, Torrance CA, and A. K. Geim,  Манчестерский университет, 
Великобритания. Данная работа послужила отправной точкой для проведения 
исследований диамагнитной левитации в ведущих научных центрах. 

Устойчивая левитация постоянных магнитов без подвода энергии возможна при 
расположении диамагнитных материалов в определенных местах магнитного поля. 
Проведены эксперименты с целью изучения процесса левитации и выявления 
возможности использования его в практических целях. Идея проводимых исследований 
заключается в квантово-механической концепции рассмотрения магнитной 
гидродинамики, основы которой изложены С.В. Тябликовым. Известно, что проявления 
магнетизма связаны с особым порядком кристаллической решетки вещества и существуют 
направления легкого намагничивания. В современных сильных магнитах в узлах 
кристаллической решетки с использованием нанотехнологий размещены атомы бора или 
некоторых других элементов. При этом основная источником магнетизма являются атомы 
железа. 
  Установка для осуществления диамагнитной левитации состоит из верхнего 
магнита, закрепленного на подвижной консоли и графитной полусферы на столе. На 
полусфере размещается левитирующий магнит. Левитация начинается при определенном 
расстоянии между поверхностями магнита и полусферы. В наших экспериментах это 
расстояние составило около 160 мм. Масса левитирующего магнита до 20г. Высота 
поднятия левитирующего магнита до 2 мм. Использовались неодимовые постоянные 
магниты, в основном в виде шайбы диаметром от 3 до 70 мм и высотой до 30 мм. В 
качестве диамагнетика применялся графит различной плотности, а также подложка с 
нанесенным слоем очищенного графита. Для создания левитации изготовлены графитные 
полусферы, радиус которых определяется диаметром верхнего магнита. В отличие от 
описанных в источниках методик, нами измерялась несущая способность левитирующего 
магнита. Нагрузка на него составила десятки грамм, в зависимости от напряженности 
магнитного поля и это далеко не предел. 
 Определены оптимальные параметры левитации и параметры материалов, которые 
ее обеспечивают. Особенно значимые результаты дала ускоренная видеосъемка. При 
левитации магнит колеблется с амплитудой до 1-го мм, при частоте колебаний до 6 герц. 
Частота и амплитуда зависят от высоты левитации. Диапазон колебаний ограничен 
напряженностью магнитного поля. Учитывая, что каждый магнит имеет свое характерное, 
индивидуальное магнитное поле, которое он получает при намагничивании, существует 
разброс в показаниях. Однако есть и общие закономерности. Наличие колебаний 
левитирующего магнита позволило разработать математическую модель процесса 
левитации и предложить конструкцию устройства для перемещения в пространстве. 
 Результаты проведенных исследований показывают возможность осуществления 
новых технологий перемещения и использования энергии физических полей. 
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Структура тягової мережі підвищеної енергоефективності для швидкісних 
магістралей змінного струму 25 кВ, 50 Гц 

 
Божко В.В., Демченко С.В., ХФ ДНДЦ УЗ 

 
Підвищення швидкостей руху поїздів на території України є неминучим фактором 

розвитку залізниці. Останнім часом ми являємося свідками, як змінюються умови роботи 
контактної мережі в Росії: підвищуються швидкості руху, зростають струмові та механічні 
навантаження, підвищуються вимоги по збільшенню терміну служби тягової мережі. Таким 
чином, конструкція тягової мережі для швидкісних магістралей залізниць України змінного 
струму напругою 25 кВ, 50 Гц потребує вдосконалення та покращення як механічних, так і 
електричних характеристик та властивостей, що передбачає підвищення її 
енергоефективності. 

Існуюча контактна підвіска змінного струму, що застосовується на залізницях України, 
при підвищенні швидкості руху потягів потребує заміни або вдосконалення, для забезпечення 
вимог по надійності струмознімання на великих швидкостях руху електрорухомого складу 
(ЕРС), безпеці руху та енергоефективності роботи, які висуваються до швидкісних 
магістралей. Тому на сьогоднішній день існує потреба розробки вітчизняних проектів нових 
підвісок, що дозволять реалізувати на залізницях перехід на швидкісний рух при уникненні 
зайвих втрат електроенергії в системі «контактна мережа – електрорухомий склад». 

У тягових мережах змінного струму напруги 25 кВ, 50 Гц використовують деталі з 
нових матеріалів та сплавів, які мають більш високі механічні і електричні показники та 
мінімізовану вагу. Тому для контактних підвісок швидкісних магістралей розробляються 
трубчасті консолі з полегшених алюмінієвих сплавів, які нічим не поступаються 
металевим консолям у плані механічної міцності та несучої спроможності. Такі консолі 
можуть монтуватись як на металевих, так і на залізобетонних опорах підвищеної міцності. 
У зв’язку з підвищеними вимогами до стабільного струмознімання при високих 
швидкостях руху на швидкісних магістралях використовують контактні підвіски зі 
збільшеним натягом, що приводить до незначного зменшення довжини анкерних ділянок 
та прольотів. Тому для контактних мереж швидкісних магістралей змінного струму 
напруги 25 кВ, 50 Гц рекомендовано використовувати ресорні компенсовані підвіски, 
причому висуваються дуже жорсткі вимоги до анкеровки, а саме: відхилення маси 
чавунних вантажів допускається не більше +1%, мінус 2%; кут відхилення анкерованої 
гілки підвіски від її напрямку в перехідному прольоті не повинен перевищувати 5о. В якості 
контактного проводу впроваджується провід з покращеними механічними властивостями 
марки БрФ-120 з часовим опором при розтягненні не менше 411,6 Н/мм2 (42 кгс/мм) та 
підвищеним натягом до 2000 даН, а в якості несучого тросу – провід марки Бр-120 з 
розривним зусиллям не менше 55 кН та натягом до 1800 даН. Максимально допустиме 
відхилення натягу несучого тросу дорівнює не більше ±5% на прямій та ±10% на кривій. В 
якості ресорних тросів використовується проводи марки М-35 довжиною 18 м та натягом до 
300 даН. Також для підвищення пропускної здатності контактної мережі використовуються 
один або два підсилюючих проводи марки А-185, які розташовані на опорах контактної 
мережі з польової сторони та мають електричні з’єднання з контактним проводом у 
кожному прольоті, що приводить до збільшення загального перетину контактної мережі і 
тим самим до зменшення втрати потужності та напруги, і приводить до підвищення 
енергоефективності мережі в цілому. 

Але не можна забувати, що тягова мережа змінного струму має проблему, пов’язану 
із значними втратами енергії внаслідок зайвого вироблення реактивної потужності. Тому, 
для значного зменшення негативної дії цього явища, у тяговій мережі для швидкісних 
магістралей необхідно встановлювати системи регульованої компенсації реактивної 
потужності. Це дозволить підтримувати на заданому рівні коефіцієнт потужності та 
високу енергоефективність тягової мережі. 
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Стабілізація напруги на струмоприймачах швидкісного електрорухомого складу – 
головний напрямок підвищення енергоефективності електричної тяги постійного 

струму 3 кВ. 
 

Божко В.В., ХФ ДНДЦ УЗ,  Панасенко В.М., ДП НДІ ХЕМЗ 
 

До тягових підстанцій (ТП) електрифікованих залізниць постійного струму напруги 
3 кВ окрім забезпечення вимог до якості вихідної напруги та електромагнітної сумісності з 
живлячою мережею при організації швидкісного руху додаються вимоги по забезпеченні 
номінальної стабільної напруги на струмоприймачах електрорухомого складу (ЕРС) на рівні 
3 кВ. Прагнення до звужування діапазону відхилення напруги є умовою забезпечення 
номінального режиму роботи тягових і допоміжних машин ЕРС. Звужування діапазону 
відхилення напруги на струмоприймачі ЕРС забезпечується за допомогою застосування на 
тягових підстанціях пристроїв автоматичного регулювання напруги, що компенсують падіння 
напруги на внутрішньому опорі та опорах контактної мережі і приводить до істотного 
зниження "зрівняльних струмів" за наявності тягового навантаження на фідерній зоні. 

Для досягнення високих енергетичних показників системи тягового 
електропостачання постійного струму та підвищення енергоефективності ЕРС при 
швидкостях руху близьких до 250 км/год необхідно впроваджувати системи стабілізації 
напруги на струмоприймачах швидкісного ЕРС на рівні 3 кВ. Тут треба мати на увазі, що 
збереження на ТП рівня підвищеної напруги, що як вже мовилося необхідно для 
компенсації втрат напруги в контактній мережі від тягової підстанції до швидкісного ЕРС, 
який працює в режимі тяги, знижує ефективність застосування на ЕРС рекуперативного 
гальмування. При стабілізації напруги на струмоприймачах швидкісного ЕРС в режимі 
рекуперативного гальмування на рівні 1,1 Udn де (Udn = 3 кВ) потрібне зниження напруги на 
шинах ТП до рівня 3 кВ і нижче в залежності від величини збиткової енергії рекуперації, 
яку треба передати в зовнішню мережу. 

Авторами показано, що при використанні відомих пристроїв для стабілізації напруги 
важко забезпечити:  

- генерацію ємнісної реактивної потужності з метою доведення коефіцієнта потужності 
перетворювального агрегата (ПА) до рекомендованих МЕК норм, а це не менше 0,98; 

- усунення із спектра гармонійних складових випрямленої напруги, включаючи 6-ту 
гармоніку, і, тим самим реалізувати перехід до порівняно простих вихідних LC-фільтрів; 

- усунення із спектра гармонійних складових споживаємого ПА вхідного струму 
високочастотних канонічних і неканонічних гармонік і, тим самим, зведення до мінімуму 
негативного впливу ПА на системи електропостачання нетягових споживачів; 

- обмеження аварійних струмів ПА при КЗ в тяговій мережі на рівні 1,2÷1,3 максимально 
допустимого робочого струму агрегату і, тим самим, полегшення роботи комутаційних 
апаратів захисту і зменшення в рази величини індуктивності дроселя LC-фільтра; 

- організацію безструмової комутації апаратів підключення і відключення ПА від 
джерела живлення і шин постійного струму в робочих і аварійних режимах тягової 
мережі; 

- організацію передачі енергії рекуперації ЕРС в зовнішню трифазну енергомережу 
живлення і, тим самим, надання ПА функції випрямляючо-інверторного агрегата. 

В докладі показано, що використання ШІМ-регульованого ВДП з вузлом короткочасного 
струмообмеження надає можливість при незначному збільшенні (20÷25%) установленої 
потужності ПА, забезпечити реалізацію перерахованих функцій при стабілізації напруги на 
струмоприймачах швидкісного ЕРС на рівні 3 кВ в режимі тяги і 3,3 кВ – в режимі 
рекуперативного гальмування. Алгоритм роботи системи керування ВДП перевірено на 
Matlab моделі при використанні десяти тягових підстанцій та різною довжиною фідерних 
зон. На комп’ютерних моделях підтверджено можливість зниження маси індуктивності 
LC- фільтра ТП за рахунок надання функції фільтрації 2, 4, 6 та 12-ї гармонік ВДП, а 
також можливість підвищення коефіцієнту потужності майже до одиниці без застосування 
додаткових компенсуючи пристроїв.  
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Дослідження електромагнітної сумісності перетворювача багатосистемного 
електровозу з системами електрифікованих залізниць 

 
Бондаренко Ю.С., ДНУЗТ 

 
Проблема електромагнітної сумісності на сьогоднішній день залишається 

актуальним питанням в будь-яких енергетичних системах, в тому числі системах 
електрифікованих залізниць. У зв’язку з цим, в рамках глобалізації вирішення цього 
питання було відокремлено задачу дослідження електромагнітної сумісності статичного 
перетворювача підвищеної частоти з суміжними системами електрифікованих залізниць. 
Попередній розгляд різноманітних методик вирішення цієї проблеми дозволив встановити 
деякі ключові параметри, що можуть використовуватись при оцінці такого 
електромагнітного впливу. Тому наступним кроком постає питання визначення та 
обґрунтування засобів, що дозволять виконати поставлену задачу. 

На сьогоднішній день найбільш поширеним засобом проведення будь-яких 
досліджень є використання математичного моделювання. Проте, досить часто, при 
складанні математичних моделей, системи диференційних рівнянь є дуже складними для 
їх аналітичного вирішення, а тому в практиці досліджень все частіше використовують 
різноманітні програмні засоби, зокрема - Matlab Simulink.  

В нашому випадку саме такі засоби будуть найбільш прийнятними при виконанні 
досліджень і пояснюється це наступними факторами: 

- фізичною неможливістю реалізації досліджень на реальному багатосистемному 
електрорухомому складі (ЕРС) через відсутність останнього; 
- відсутністю повної системи диференційних рівнянь, що описувала б процеси 
перетворення енергії перетворювачем підвищеної частоти. 
Проте, в нашому випадку обмеження результатів досліджень лише математичним 

моделюванням не є достатнім. Тому, з огляду на це, пропонується створити фізичну 
модель досліджуваної системи, що дозволить не лише перевірити адекватність результатів 
математичного моделювання, а й можливо встановити ті залежності, що характеризують 
процеси у колах перетворювача перспективного ЕРС. 

Ключовим елементом статичного перетворювача перспективного електровозу є блок 
підвищеної частоти, що вказує на доцільність проведення досліджень шляхом 
порівняльного аналізу існуючих систем з перспективною. Саме з урахуванням даного 
факту і було визначено типові схемні рішення перетворювачів для проведення 
подальшого аналізу, а саме: статичний перетворювач з некерованим та керованим вхідним 
випрямлячем, більш сучасна система з чотириквадрантним вхідним випрямлячем та 
власне перспективний перетворювач з та ланкою підвищеної частоти. 

Підбиваючи підсумки можна зауважити, що такий характер досліджень може 
дозволити не лише визначити ступінь електромагнітної сумісності статичного 
перетворювача перспективного електровозу з системами електрифікованих залізниць, а й 
отримати осцилограми реальних  електромеханічних процесів. 

 
Економія коштів за рахунок оптимізації роботи компенсуючих пристроїв  

в системах тягового електропостачання 
 

Босий Д.О., ДНУЗТ 
 

В системах тягового електропостачання досить широко застосовується компенсація 
реактивної потужності, насамперед для поліпшення режиму напруги, зниження 
завантаженості силових трансформаторів та зменшення плати за перетікання реактивної 
потужності. Остання в свою чергу зумовлює певні корективи, які повинні бути 
запроваджені для досягнення оптимального режиму роботи компенсуючих пристроїв. 
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Досвід експлуатації компенсуючих пристроїв показує, що найбільшого 
розповсюдження здобули пристрої нерегульованої компенсації. При їх проектуванні та 
виборі параметрів на початку електрифікації застосовувався критерій мінімуму приведених 
витрат, в які входять витрати на додаткові втрати електроенергії та відповідна плата за 
реактивну електроенергію, яка раніше тарифікувалась разом з активною електроенергією. 
При чому, для розрахунку основного параметру компенсуючого пристрою – потужності – 
застосовувалось середнє значення реактивної електроенергії на квартальному періоді з 
врахуванням перспективи збільшення навантаження на майбутні 10 років. 

З розвитком ринкових відносин в електроенергетиці України було прийнято та 
затверджено Методику обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії. 
Методика нівелює поняттям тарифу на реактивну електроенергії, спираючись на тариф 
активної та економічний еквівалент реактивної потужності, який обраховується та 
встановлюється для кожної підстанції окремо. Крім того Методика на законодавчому рівні 
закріплює нормативне значення коефіцієнта реактивної потужності на рівні tg 0,25ϕ = , 
що відповідає досить високому значенню коефіцієнта потужності cos 0,97ϕ = . 

Оскільки змінилась методика визначення плати за перетікання реактивної 
електроенергії, необхідно переглянути потужність існуючих компенсуючих пристроїв на 
тягових підстанціях та розглянути можливість застосування сучасних регульованих 
пристроїв, тому що середньозважені значення коефіцієнтів реактивної потужності не 
відповідають висунутим вимогам, що викликає значні втрати в елементах системи 
електропостачання, і, що особливо відчутно, порівняно високі платежі за перетікання 
реактивної електроенергії. 

Беручи за основу плату за перетікання реактивної електроенергії в якості критерію 
при знаходженні оптимальної потужності компенсуючих пристроїв можна досягти 
значного зниження цієї плати. Слід зауважити, що якомога детальний профіль 
реактивного навантаження тягових підстанцій, дозволяє з більшою точністю визначити 
потужність компенсуючих пристроїв. Сучасні системи автоматизованого комерційного 
обліку в основному працюють з інтервалом у 30 хв., проте сучасні лічильники електричної 
енергії дозволяють отримати профіль навантаження до 1 хв. 

Пропонується наступний порядок визначення оптимальної потужності 
компенсуючого пристрою: 

1.  аналіз профілю реактивної електроенергії в доби мінімального та максимального 
навантажень з мінімально можливим інтервалом; 

2.  апроксимація величини реактивної потужності аналітичними виразами; 
3.  ітераційний розрахунок плати за перетікання реактивної потужності для широкого 

діапазону значень потужності; 
4.  співставлення розрахунків та вибір оптимального значення для середньозваженого 

режиму.  
 

Потенціал енергозбереження від застосування керованої компенсації реактивної 
потужності на тягових підстанціях змінного струму 

 
Босий Д. О., Зарівняк О. Г., ДНУЗТ 

 
Проблема компенсації реактивної потужності завжди займала важливе місце в 

загальному комплексі питань підвищення ефективності передачі, розподілу і споживання 
електричної енергії. Актуальність компенсації реактивної потужності для залізниць 
полягає в перегляді та доопрацюванні існуючих систем керування пристроями генерації 
реактивної потужності, з огляду на постійну зміну навантаження в системі тягового 
електропостачання як в часі, так і в просторі. 

Встановлення компенсуючих пристроїв на тягових підстанціях змінного струму 
вирішує одночасно декілька задач: зниження середніх втрат потужності в опорах 
трансформаторів та живлячих ліній, підвищення напруги на вторинній обмотці трифазних 
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трансформаторів зі схемою з’єднання обмоток «зірка-трикутник», зниження, а інколи, 
повна компенсація, струму зворотної послідовності, і тим самим зменшення несиметрії 
напруги. 

В теперішній час найбільшого поширення отримують керовані пристрої компенсації 
реактивної потужності. За способом регулювання їх можна розподілити на пристрої зі 
ступінчатим регулюванням та з плавним регулювання. В силу певних причин в останні 
роки найбільше застосування отримують пристрої плавної керованої компенсації. 

Принцип роботи установки плавної керованої компенсації заснований на 
декомпенсації реактивного струму ємнісного характеру. Даний пристрій складається з 
двох контурів – компенсуючого і декомпенсуючого. Компенсуючий контур являє собою 
резонансне коло, котрк налаштований на небажані гармонійні частоти, що дозволяє 
назвати дану установку фільтрокомпенсуючим пристроєм. Декомпенсуючий контур являє 
собою пристрій, який складається з декомпенсуючого дроселя та тиристорного блоку. У 
випадку надлишку реактивного струму ємнісного характеру його декомпенсація 
відбувається керованою індуктивністю, яка приєднана до тиристорного блоку. 

Авторами створено фізичну модель фільтрокомпенсуючого пристрою з плавним 
регулюванням. Дана модель складається трансформатору, компенсуючого контуру, 
декомпенсуючого контуру та навантаження, котре являє собою модель електровозу 
змінного струму – трансформатор та двигун постійного струму. 

Виходячи з поставленої мети, а також опираючись на вихідні номінальні параметри  
моделі розраховано номінальну ємність конденсаторної батареї, а також необхідні 
параметри компенсую чого та декомпенсуючого дроселів. 

Результати випробувань показали можливість підтримування коефіцієнта 
потужності при правильно обраних параметрах компенсуючого пристрою та стабільному 
навантаженні на рівні 1,0. Недоліком розглянутого способу є спотворення синусоїдності 
первинного струму тиристорним блоком декомпенсуючого контуру.  

За попередніми оцінками для середньозваженої тягової підстанції змінного струму 
економія коштів за перетікання реактивної електроенергії складає близько 1,0 млн. грн. на рік. 

 
Дослідження режимів напруги споживачів району електричних мереж 

Верхівцевської дистанції електропостачання 
 

Босий Д.О., Кроква О.В., ДНУЗТ 
 

Режим напруги є основним індикатором, який в реальному часі відображає процеси 
в системах електропостачання. Величина напруги постійно змінюється, під впливом зміни 
навантажень споживачів розгалуженої мережі, режимів роботи системи зовнішнього 
електропостачання, перехідних процесів унаслідок комутаційних, аварійних або 
атмосферних процесів. Тому підтриманні напруги в межах нормально допустимих 
значень є досить складною задачею. 

Аналізуючи режими напруги можна виявити недоліки в роботі системи 
електропостачання, більш детально вивчити процеси завантаження і розвантаження 
трансформаторів та перетворювачів. 

Внаслідок особливості електрифікації залізниць на терені колишнього Радянського 
Союзу, розгалужені електричні мережі залізничних та районних споживачів 
безпосередньо пов’язані з системами тягового електропостачання, що вносить певний 
відбиток на режими напруги та їх взаємозв’язок. Для споживачів стаціонарної енергетики 
характерним режимом є розвантаження системи у нічні часи внаслідок тривалості 
світлового дня, робочих змін та людського фактору. 

В свою чергу для тягових споживачів характерні інші періодичні складові, які 
зумовлені, в першу чергу, графіком руху поїздів, сезонними та кліматичними факторами. 

10



В загальному випадку режими роботи споживачів стаціонарної енергетики та тягових 
споживачів не співпадають і впливають одне на одного. 

Відокремити вплив режимів напруги тягових споживачів можна двома методами.  
Перший метод, передбачає застосування кореляційного аналізу величини напруги на 

приєднанні споживача та величини споживаного ним струму. В результаті ту складову 
напруги, що буде корелювати зі зміною навантаження необхідно віднести до режиму 
напруги досліджуваного споживача. 

За другим методом, необхідно зіставити відомі періодичності роботи споживачів  за 
результатами перетворення Фур’є повної картини режиму напруги. Обираючи таким 
чином відповідні періодичні складові, та виконуючи зворотне перетворення, можна 
визначити закон зміни напруги певного споживача. 

Остаточний аналіз режимів напруги можна виконати за класичним підходом 
статистичного аналізу часового ряду напруги, відокремленого за попередніми методами.  

В результаті, можна перевірити нормальність чи підібрати інший закон розподілу 
величини напруги та визначити основні числові характеристики розподілу, які визначають 
його положення, розкид значень відносно математичного очікування, скошеність та 
випуклість розподілу. Використовуючи інтегральну криву розподілу імовірностей, 
визначається значення, яке відповідає 95 % інтегральній імовірності та порівнюється з 
встановленими нормально допустимим та гранично допустимим значенням. 

В роботі виконано аналіз режимів напруги для основних споживачів району 
електричних мереж Верхівцевської дистанції електропостачання Придніпровської 
залізниці за допомогою розглянутої методології. 

 
 

Дослідження ефективності компенсації реактивної потужності на тягових 
підстанціях Південно-Західної залізниці 

 
Босий Д.О., Скулкіна І.І., ДНУЗТ 

 
Всі процеси, що відбуваються в електричних системах, загальноприйнято 

характеризувати за допомогою напруги, струму та потужності. Однак для зручності 
розрахунків і обліку електроенергії застосовують реактивнy потужність, яка йде на 
створення магнітного та електричного полів, без яких робота перетворювальних пристроїв 
неможлива. Негативні наслідки наявності надлишкової реактивної потужності в 
електричних мережах проявляються в наступному:реактивна потужність в електричних 
мережах викликає збільшення втрат активної електричної потужності в цих мережах; 
надлишок реактивної потужність призводить до перевантаження по струму генераторів 
електростанцій; реактивна потужність викликає додаткове навантаження електричних 
ліній і трансформаторів, що призводить до зміни режиму напруги; погіршується якість 
напруги в місцях споживання активної потужності. 

Електроенергія передається споживачам у вигляді двох складових: активної та 
реактивної. Однак корисну роботу виконує лише її активна складова, а реактивна є 
баластом для всієї електроенергетичної системи. 

Компенсація реактивної потужності є найдешевшим і ефективним засобом 
підвищення техніко-економічних показників електропостачання, який зменшує всі види 
втрат електроенергії.  

Потужність компенсучих пристроїв має бути такою, щоб втрати активної 
електроенергії були мінімальними. 
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Mережі енергосистеми з номінальною напругою 110 кВ і вище спроможні генерувати 
реактивну енергію за рахунок своєї зарядної ємності, тому компенсуючі пристрої в таких 
мережах не застосовуються. 

Існує шість критеріїв ефективності компенсації реактивної потужності: 
- плата за перетікання реактивної електроенергії; 
- підтримання коефіцієнта реактивної потужності на заданому рівні; 
- рівень несиметрії струмів тягової підстанції; 
- зниження несинусоїдності напруги; 
- величина несиметрії напруги тягової підстанції; 
- рівень напруги на приєднаннях тягової підстанції. 
В зимовий період року споживання електроенергії зменшується через зменшення 

об’ємів перевезень. Взимку споживання активної енергії електропоїздами зростає, через 
ввімкнення електроопалення в вагонах потягів. Реактивне навантаження залишається 
приблизно однаковим на протязі всього року.  

В літні місяці об’єми перевезень зростають і змінюється характер тягового 
навантаження, зростає кількість поїздів. Це веде до збільшення споживання як активної, 
так і реактивної потужності. 

Вибір компенсуючих пристроїв (КП) заключається в визначенні їх виду, номінальної 
потужності і місць установки в електричній мережі при одночасному оптимальному 
використанні наявних джерел реактивної потужності. Найбільш поширеним типом 
компенсуючих пристроїв є регульовані конденсаторні установки (КУ). До їх достоїнств 
можна віднести низькі втрати активної потужності, простота підключення та 
обслуговування, можливість підключення практично в будь-якому вузлі системи 
енергоспоживання. 

При вимкнених компенсуючих пристроях значення реактивних потужностей більші 
аніж при включених. З огляду на це можна признати,що використання КП є доцільним. 

З розрахунку оплати за електроенергію випливає, що вона значно менша у 
випадку,коли компенсаційний пристрій введено в роботу. 

Розглянувши та проаналізувавши дані результати режимних вимірювань споживання 
та генерування реактивної потужності на підстанціях змінного струму зроблено висновок, 
що використання компенсуючих пристроїв є необхідною умовою зменшення втрат 
активної електричної потужності, та підвищення техніко-економічних показників системи 
тягового електропостачання. Найбільш вигідно розташовувати компенсуючі пристрої на 
постах секціонування.  Потужність на підстанціях  необхідно збільшувати,що дозволяє 
зекономити значні кошти. 
 

Проблема утилізації тепла стічних вод 
 

 Габрінець В. А., Повстенко Я. Л., ДНУЗТ 
 

З кожним роком ресурси основних енергоносіїв, в першу чергу, нафти і газу, значно 
вичерпуються. На даний момент у багатьох країнах світу ведуться дослідження з 
розширення використання альтернативних енергоносіїв. До них можна віднести: торф, 
горючі сланці, нетрадиційні гази, енергія тепла землі, сонця, вітру, океану і багато іншого. 

У цьому напрямку вже досягнуто певних успіхів: з вугільних пластів видобувається 
метан, працюють сонячні, вітрові та гідротермальні електростанції, з відходів 
виробляється біогаз і на цьому перелік досягнень не закінчується. 

Як відомо в Японії, в районі Koraku 1-chome в Токіо, для теплопостачання району 
встановлена система DHC (district heating and cooling – централізованого теплопостачання 
та охолодження), що використовує тепло необроблених стічних вод. Використання тепла 
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стічних вод зменшило споживання енергії і викид парникових газів. Застосування цієї 
системи зменшило споживання енергії на 20%, викид CО2 і NOx на 40 і 37% відповідно. 

Стічні води раніше вже використовувалися в інших проектах як джерело 
низькопотенційного тепла для теплових насосів. Однак проект в Токійському районі 
Koraku 1-chome унікальний тим, що вперше в Японії використовуються неочищені, 
необроблені стічні води, що дозволяє використовувати теплові насоси не тільки на 
очисних станціях, а й на станціях перекачування та каналізаційних мережах. 

Визначений раніше потенціал стічних вод як джерела енергії істотно недооцінений. 
Стічні води є джерелом енергії. Люди, що живуть в країнах зі змивними туалетами і 
водопроводом, виробляють щодня величезні обсяги стічних вод. Енергію стічних вод 
можна розділити на два види. 

До першого виду можна віднести холодну воду, яка надходить взимку в будівлю з 
температурою 5 - 8 °С. Потім вона прогрівається в трубопроводах, бачках, нагрівається, 
змішуючись з гарячою водою, і покидає будівлю з температурою 20 - 30 °С. Каналізаційні 
стоки несуть із собою дуже велику кількість тепла. Сучасні теплонасосні установки 
дозволяють утилізувати тепло каналізаційних стоків і наблизити їх температуру до 
температури води, що поступає. 

До другого виду відносимо органічний зміст стічних вод. В основному завдяки 
екскрементам ці води наповнені органічними сполуками, що зберігають у своїх хімічних 
зв'язках придатну для використання енергію. Для її збору існує кілька методів: наприклад, 
інженери можуть отримувати метан за допомогою анаеробного (безкисневого) 
розкладання або виробляти електрику з використанням мікробних джерел енергії. 

Протягом останніх років зросла кількість досліджень про розвиток і поліпшення цих 
методів, так як отримана із стічних вод енергія могла б задовольнити потреби в електриці 
станцій очищення води і навіть стати джерелом в країнах, що розвиваються, де в даний 
час постачання недостатньо надійне. 

В теплонасосних установках при витраті одиниці електричної енергії виробляється 3 
- 4 еквівалентні одиниці теплової енергії, отже, їх застосування в кілька разів вигідніше, 
ніж прямий електричний нагрів. Вони успішно конкурують і з паливними установками. 

Застосування теплових насосів є найбільш підготовленою технологією по широкому 
використанню всіх видів низькотемпературних джерел теплової енергії для 
теплопостачання будівель і споруд та створення комфортних умов для проживання людей. 
Робота теплових насосних установок при коефіцієнті перетворювача від 3-х і вище 
забезпечує до 60 - 80% зниження витрати дефіцитного органічного палива на існуючих 
опалювальних котелень. 

Обсяг каналізаційних стоків, вироблених у величезних кількостях великими містами, 
практично не змінюється протягом року. Температура стічних вод нижче температури 
зовнішнього повітря в літній час і вище в зимове. Це робить їх ідеальним джерелом 
низькопотенційного тепла для використання в теплових насосах. За деякими оцінками, в 
міські комунікації разом зі стічними водами скидається близько 40% використаного тепла. 

Якщо ми будемо використовувати стічні води в якості низькопотенційного джерела 
енергії, то попередній розрахунок нам покаже, що для типового залізничного вузла з 
населенням близько 35 тис. людей, економія складе близько 40 тис. тон умовного палива 
на рік. 
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 Использование  термоэлектрических элементов для регулирования теплового 
режима пассажирских вагонов 

 
Габринец В.А., Титаренко И.В., ДНУЖТ 

 
В настоящее время на железнодорожном транспорте, как и в других отраслях 

народного хозяйства Украины остро встает проблема экономии топливно_энергетических 
ресурсов при сохранении и даже повышении уровня комфортности пассажиров. Это 
требует поиска новых подходов к способам обогрева и кондиционирования пассажирских 
вагонов. Одним из таких подходов является использование термоэлектрических устройств 
для этих целей. В технике широко известен эффект возникновения термоЭДС в спаянных 
проводниках, контакты (места спаев) между которыми поддерживаются при различных 
температурах (эффект Зеебека). В том случае, когда через цепь двух разнородных – 
материалов пропускается постоянный ток, один из спаев начинает нагреваться, а другой 
охлаждаться. Это явление носит название термоэлектрического эффекта или эффекта 
Пельтье.  На использовании этого эффекта действуют системы кондиционирования и 
обогрева. Термоэлектрические  устройства имеют ряд преимуществ по сравнению с 
другими типами холодильных  и нагревательных машин: 

• отсутствие движущихся и изнашивающихся частей,  
• экологическая чистота, 
• отсутствие рабочих жидкостей и газов, 
• бесшумность работы, 
• малый размер и вес. 

Кроме того, к преимуществам термоэлектрических устройств следует отнести: 
полное отсутствие шума при работе, надежность при той же холодопроизводительности 

В настоящее время в системах кондиционирования  и обогрева воздуха на 
транспорте применяют теплоиспользующие или паровые холодильные машины. В 
холодное время года  внутренние объемы пассажирских вагонов обогревают электро- или 
водонагревателями. В теплое время охлаждают с помощью кондиционеров, т. е. 
применяют раздельные источники тепоты и холода. При использовани 
термоэлектрических устройств в теплое время года можно охлаждать помещения, а в 
холодное — обогревать внутренние помещения вагона. Режим обогрева изменяют на 
режим охлаждения путем реверса электрического тока.. Сравнительные данные по 
компрессионным  машинам показывают, что при одинаковой холодопроизводительности 
масса термоэлектрической холодильной машины в 1,7–1,8 раза меньше. для систем 
кондиционирования воздуха имеют объем приблизительно в четыре, а массу в три раза 
меньше, чем  компрессионные холодильные машины. К недостаткам термоохлаждающих 
устройств следует отнести их низкую экономичность и повышенную стоимость. 
Экономичность термоэлектрических холодильных машин по сравнению с паровыми 
приблизительно на 20-45% ниже. Другим недостатком этих машин является их высокая 
стоимость термоохлаждающих и нагревающих устройств связана с высокими ценами на 
полупроводниковые материалы. Однако существуют области, где уже теперь они 
способны конкурировать с другими типами холодильных машин. Например,  можно 
применять термоэлектрические устройства для охлаждения газов и жидкостей. 
Примерами устройств этого класса могут служить охладители питьевой воды,. Для таких 
холодильных машин образцовым циклом будет треугольный цикл Лоренца. Приближение 
к образцовому циклу достигается простым путем, так как для этого требуется только 
видоизменить электрическую схему коммутации, что не вызывает конструктивных 
трудностей. Это позволяет существенно, в некоторых случаях более чем вдвое, повысить 
эффективность термоэлектрических холодильных машин. Обычный способ охлаждения 
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аппаратуры и устройств с помощью радиаторов состоит в общем случае в приёме на себя 
радиатором выделяющегося охлаждаемым объектом тепла, распределением принятого 
тепла по своему внутреннему объёму радиатора и рассеивание тепла с оребрённой 
поверхности. Вне зависимости от конструкции радиатора его температура всегда будет 
ниже температуры охлаждаемого объекта в соответствии с законом термодинамики. Для 
интенсификации теплового обмена, возможности получения температуры охлаждаемого 
объекта ниже температуры окружающей среды служат термоэлектрические модули 
(элементы Пельтье), выполняющие функцию тепловых насосов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на железнодорожном транспорте уже 
сейчас  использование термоэлектрических кондиционеров воздуха является технически 
целесообразным и экономически оправданным, несмотря на то что холодильный 
коэффициент термоэлектрического кондиционера несколько ниже, чем у компрессионных 
кондиционеров. Однако высокое значение теплового коэффициента термоэлектрического 
кондиционера делает его значительно экономичнее обычно применяющегося способа 
электрообогрева. Предварительные расчеты показывают, что термоэлектрический 
кондиционер по суммарному потреблению энергии ( в обоих режимах) будет на 20 - 30 % 
экономичнее системы электрообогрева и холодильной машины. Термоэлектрические 
кондиционеры для кабин машинистов поездов - это как раз тот пограничный случай, 
когда, несмотря на значительную холодопроизводительность, все же оказывается 
экономически оправданным использование термоэлектрического метода охлаждения 
благодаря важным преимуществам этого метода. В первую очередь речь идет об 
использовании постоянного тока, надежности, долговечности и простоте в управлении.  

Перспективно использование термоэлектрических кондиционеров в качестве 
доводочных аппаратов, работающих в комбинации с компрессионной центральной 
системой кондиционирования. Это позволяет легко осуществить регулирование режимов 
в отдельных помещениях и обеспечить высокую экономичность. В ряде случаев блоки 
термоэлектрических модулей могут быть непосредственно встроены в воздуховоды и 
вентиляционные магистрали пассажирского вагона.  

 
Комплексное использование энергетических возможностей пассажирского вагона 

 
Габринец В.А., Титаренко И.В., ДНУЖТ 

 
В настоящее время остро встала проблема энергосбережения на железнодорожном 

транспорте Украины. Одним из основных направлений энергосбережения является 
сокращение расходов энергии на подвижном составе железных дорог Украины. Затраты 
энергии здесь связаны с затратами на обогрев в осеннее-зимний период и затратами на 
кондиционирование в летний период. Парк пассажирских вагонов Украины насчитывает 
около 8800 штук. Затраты энергии на их обогрев в осеннне-зимний период длительностью 
приблизительно 180 дней составляют   45000   тонн уловного топлива. Величина теплових 
потерь пассажирского вагона для различных значений температуры окружаю ще среды 
для скорости 100 км в час представлена на рисунке 1. Расчкты показывают, что величина 
теплових потер незначительно зависит от скорости движения вагона. 

Приемлемая температура внутри вагона должна обеспечиваться в том случае, когда 
величина тепловых потерь компенсируется поступлениями энергии на подде  –
косинус угла падения прямого и отраженного солнечного излучения.  

Для рассеянного излучения этот угол не имеет значения. Величина его 
рассчитывается по соотношению (1) только без значения косинуса. В отопительный сезон 
в октябре, ноябре, марте, апреле средняя интенсивность солнечной радиации состоящей 
из прямого солнечного и диффузного излучения составляет приблизительно 
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350…450 Вт/м2 . Предварительные расчеты показывают, что  величина солнечной 
рад F иации может составлять 6500 Вт. Для более полного использования потенциала 
солнечной радиации требуется соответствующая оптимизация спектральных 
характеристик стекол окон пассажирского вагона. Оптимизация предполагает увеличение 
коэффициента пропускания коротковолнового солнечного излучения и  соответствующее 
уменьшение коэффициента пропускания длинноволнового излучения. Длинноволновое 
излучение характерно для собственного излучения нагретых поверхностей внутреннего 
объема вагона.   Документ МСЖД 553 определяет, что температура поверхностей, 
ограждающих пассажирский салон (за исключением окон), должна быть не ниже 15 °C, и 
поверхностей (в том числе пола) в тамбурах - не ниже 2 °C. Эти поверхности совместно с 
объемом воздуха,  нагретого до температуры не ниже 18С создают длинноволновое 
излучение, максимум энергии которого приходится на длины волн 10000-15000нм. 
Именно излучение с такой длиной волны должно блокироваться, спектральными 
свойствами  окон  вагона для создания тепличного эффекта. Для получения этого эффекта 
в состав стекол должны вводится специальные добавки. 

Другим направлением использования солнечной энергииявляется ее преобразован 
ие в электрическую с помощью фотоэлектрических преобразователе, которыми можно 
покрыть крышу вагона. Пари КПД 10% и площади крыши примерно 60м2 можно 
получить3-5 кВт электрической энергии, которую можно использовать, как для нужд 
обогреве, так и для технологических целей. 

Два из приведенных выше источников  энергии, а именно, солнечная и энергия 
торможения отличаются прерывистостью и неравномерностью поступления. Поэтому для 
обеспечения равномерного поступления энергии в вагон предполагается установка 
теплового аккумулятора энергии.  Такой аккумулятор  использует сорбционный 
теплоаккумулирующий материал (ТАМ) «силикагель-сульфат натрия» . Цикл разрядки 
такого ТАМа сопровождается процессом сорбции воды, а цикл зарядки 
наооборотсопровождается процессом десорбции.. Такой ТАМ характеризуется высокими 
показателями сорбции воды на уровне 0.4-0.5 г/г.. Теплоаккумулирующая способность 
таких ТАМов составляет 0.36квт·час  на 1килограмм ТАМа, что выдвигает его в наиболее 
перспективные. 

Расчеты показывают, что предлагаемая система использования скрытых 
энергетическивозможностей пассажирского вагона позволит обеспечивать гарантировано 
приемлимый температурный режим вагона в сентябре-октябре и марте-апреле для 
железных дорог на территории Украины. В зимние месяцы температура ниже 150С имеет 
место согласно метеорологическим наблюдениям на территории Украины только в 
течении 15-20суток. 

 
Литература 
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Параллельный активный фильтр гармоник входного тока тяговой подстанции 
 

Гончаров Ю. П., Замаруев В. В., Лобко А. В., Безъязычный А. В., Погорелая Ю. П., 
Национальный  технический университет  «ХПИ», Сыченко В. Г., Днепропетровский 

национальный университет железнодорожного транспорта,  Божко В. В., Панасенко В. Н., 
Государственный научно-технический центр железнодорожного транспорта 

 
В настоящее время «Укрзалізниця» проводит модернизацию тяговых подстанций 

постоянного тока путем замены устаревших 6-пульсных выпрямительных агрегатов на 
более совершенные 12-пульсные. Последние позволяют существенно улучшить 
электромагнитную совместимость подстанций как с питающей промышленной 
трехфазной сетью, так и с нагрузками. Тем не менее, новым мировым стандартам на 
качество потребляемой электроэнергии 12-пульсные агрегаты уже сейчас не 
удовлетворяют, а с учетом непрерывного ужесточения стандартов, которое идет в связи с 
мировым энергетическим кризисом, разрыв между фактическим гармоническим составом 
потребляемого тока и требованиями к нему будет непрерывно увеличиваться. 

Ранее авторами была предложена комбинированная система активной фильтрации 
входного и выходного токов, которая позволяет решить эту проблему. 

Ущербные гармоники входного тока подавляются в ней параллельным активным 
фильтром (АФ), который может устанавливаться как в каждом из выпрямительных 
агрегатов, так и как одно устройство на подстанции. Общее исполнение проще, но требует 
установки более высоковольтного развязывающего трансформатора. Для сокращения его 
массы, повышения к.п.д. и снижения класса изоляции, развязку целесообразно проводить 
на повышенной частоте фильтруемых гармоник. Но тогда возникает проблема их 
отделения от основной частоты 50 Гц, прежде всего по напряжению, поскольку наличие 
существенной основной гармоники в магнитном потоке сводит на нет все преимущества 
высокочастотного исполнения. Проблема осложняется тем, что в магнитном потоке 
содержание основной гармоники в К раз выше, чем в напряжении, где К – номер 
подавляемой гармоники. 

Анализ требований к степени подавления основной гармоники показал, что ее 
содержание в напряжении на первичной обмотке не должно превышать примерно (2-3%) 
от действующего напряжения высших гармоник. Для этого предлагается использовать 
комбинацию из силового RLC – контура параллельно выходу АФ и дополнительной 
обратной связи по току основной гармоники, что в совокупности обеспечивает режим 
короткого замыкания для этой гармоники на выходе АФ. Основным элементом 
дополнительной обратной связи является управляющий фильтр дискретных частот, 
который выделяет первую гармонику с запаздыванием, равным всего одному периоду 
этой гармоники.  Демпфирование силового контура резистором позволяет ускорить 
установление режима по основной гармонике в переходных процессах, а дополнительная 
обратная связь более чем на порядок снижает установленную мощность силового контура. 

В докладе рассмотрена методика выбора параметров дополнительных узлов силовой 
схемы и системы управления. Компьютерное моделирование подтвердило их 
функциональную работоспособность и количественные соотношения методики. 
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Результаты экспериментальных исследований качества очистки поверхности колеса 
и рельса для достижения высоких сцепных качеств 

 
Горбунов Н.И., Ковтанец М.В., Просвирова О.В., 

Восточноукраинский национальный университет имени В. Даля 
 

Использование струйно-абразивного метода для очистки поверхностей рельса (или 
колеса и рельса) позволяет удалять поверхностные загрязнения и улучшать качественные 
характеристики контактирования рабочих поверхностей фрикционной пары «колесо-
рельс».  

Для исследования процесса повышения сцепления в системе «колесо-рельс» с 
применением очистки их поверхностей усовершенствована математическая модель 
процесса формирования геометрических параметров поверхностного слоя при единичном 
взаимодействии абразивной частицы с поверхностью рельса, что в дальнейшем позволяет 
прогнозировать качество и шероховатость очищенной поверхности рельса при различных 
параметрах очистки.  

При дальнейшем использовании математической модели необходимо ее 
экспериментально проверить и, в зависимости от полученных результатов, получить 
адекватность или провести коррекцию полученной модели. Для этого проедены 
экспериментальные исследования. 

Методика проведения эксперимента выполнялась с помощью разработанной 
авторами компьютерной программы «Планування експерименту при підвищенні 
зчеплення в системі «колесо-рейка» шляхом впливу комбінованого двофазного 
струминно-абразивного потоку» (заявка №44081 от 13.03.2012). 

В качестве исследуемых образцов выбраны натурные образцы рельса Р50 по ГОСТ Р 
51685-2000 и бандажа по ГОСТ 398-96. Исследуемая и базовая поверхности образцов 
предварительно прошлифованы до шероховатости Ra=2,2, что соответствует 
шероховатости головки рельса и поверхности катания бандажа в эксплуатации. 

Поверхности исследуемых образцов (до очистки) визуально кажутся гладкими и 
чистыми, но после исследования поверхностей образцов с помощью микроскопа МПБ-3 
при 50 кратном увеличении определено, что поверхность подвержена коррозии и на ней 
присутствуют области покрытые ржавчиной и окалиной, которые, как известно, негативно 
влияют на сцепление колеса с рельсом. 

В результате струйно-абразивной очистки произошло удаление всех загрязнений с 
поверхностей исследуемых образцов. При этом поверхность отвечает требованиям 
Международного стандарта ISO 8501-01-1988. При проверке невооружённым взглядом 
поверхность выглядит очищенной от видимой окалины, ржавчины и других посторонних 
веществ, что в спецификациях соответствует стандарту ISO-Sa 2,5 «Очень тщательная 
пескоструйная очистка». 

В результате проведения измерений шероховатости поверхности испытуемых 
образцов и их дальнейшей статистической обработки установлено, что с уменьшением 
угла атаки (α) от 90º до 5º шероховатость (Ra) поверхности уменьшается, что 
подтверждается результатами математического моделирования, а также большим 
объемом экспериментальных работ. 

В результате выполненных экспериментальных исследований подтвердилась 
адекватность созданной математической модели процесса взаимодействия единичной 
абразивной частицы с очищаемой поверхностью рельса, а также показана эффективность 
очистки поверхности согласно ISO-Sa 2,5, что положительно сказывается на сцеплении 
колес локомотива с рельсами. 
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Дослідження процесу охолодження пари при впорскуванні води  
в редукційно-охолоджувальну установку 

 
Горячкін В.М., Жевжик О.В., Потапчук І.Ю., ДНУЗТ 

 
Область застосування редукційно-охолоджувальних установок (РОУ) надзвичайно 

широка. РОУ застосовуються на ТЕС, АЕС, у схемах енергоблоків  середнього та 
низького тиску, для відпуску пари через промислові відбори, на власні потреби 
електростанцій при відсутності інших джерел пари необхідних параметрів, а також на  
металургійних, нафтопереробних, хімічних і харчових підприємствах для редукування 
тиску і зниження температури пари, де для технологічних потреб в значних обсягах 
застосовується пара низького тиску з температурою близькою температурі насичення, при 
використанні якої теплообмінне обладнання працює з більш високим ККД. При цьому 
часто потрібно забезпечити високу точність регулювання температури пари,  оскільки це в 
значній мірі впливає на надійність, безпечність і економічність.  

РОУ відноситься до теплообмінних пристроїв, які призначені для передачі тепла від 
одного робочого середовища до іншого. Технологічне призначення подібних установок 
надзвичайно різноманітне, тому в промисловій техніці налічується велика кількість їх 
типів і конструкцій. РОУ класифікують за швидкістю спрацьовування, параметрами 
свіжої і редукованої пари, потужністю парового потоку, ступеню охолодження пари і 
конструкцією. Ці ознаки класифікації мають визначений фізичний зміст і практичне 
значення для конструкторів, проектувальників, виробників і споживачів.  

Зниження параметрів пари відбувається дроселюванням та охолодженням її водою, 
що вприскується у найменший переріз змішувальної труби. Випаровуючись вода 
охолоджує пару до заданої температури. Залежно від співвідношення витрат пари і 
охолоджуючої води, а також їх початкової температури, забезпечується необхідна 
температура охолодженої пари, яка разом з тиском пари на виході з редукційно-
охолоджувальної установки, що знижується внаслідок дроселювання, є основним 
показником ефективності її роботи.  

В даній роботі досліджується процес випаровування краплин та охолодження пари за 
допомогою математичного моделювання. Математична модель складається з восьми 
звичайних диференціальних рівнянь, які описують рух та випаровування крапель 
охолоджуючої води. До них додані рівняння, які враховують зміну параметрів пари по 
довжині каналу в залежності від маси випареної води. Розв’язок отриманої системи 
рівнянь здійснюється на ЕОМ за допомогою метода Рунге-Кутта.  

В результаті математичного моделювання отримані залежності зміни параметрів 
пари на виході з РОУ від співвідношення кількості пари і охолоджуючої води, визначена 
довжина зони охолодження пари. Це дозволяє за рахунок підбору форсунок та 
конструктивних розмірів РОУ більш раціонально організувати роботу установки, 
збільшити точність параметрів отриманої пари на виході, зменшити масу та металоємність 
і підвищити надійність її роботи. 

 
Вплив зміни кількості ОМО на захисні властивості тягової мережі  

з відсмоктуючими трансформаторами  
 

Данилов О.А., ДНУЗТ 
 
Система електроживлення з відсмоктуючими трансформаторами (ОМО) була 

розповсюджена на початку електрифікації залізниць на змінному струмі. Використання 
цієї схеми дозволяло значно зменшити електромагнітний вплив на лінії зв’зку. 
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Найбільший захисний ефект має схема живлення з відсмоктуючими трансформаторами і 
проводом зворотнього струму, яка дозволяє зменшувати електромагнітний вплив на 
повітряні лінії в 4-10 разів. 

В якості відсмоктуючих трансформаторів найчастіше використовують однофазні 
трансформатори ОМО-800/20А з алюмінієвими обмотками і масляним охолодженням. 
Первинну обмотку відсмоктуючого трансформатора включають у розріз контактної 
мережі. Тому ОМО встановлюють в місцях сполучення анкерних ділянок. Паралельно 
первинній обмотці відсмоктуючого трансформатора встановлюють нормально 
розімкнутий роз'єднувач, що дозволяє виводити з роботи відсмоктуючий трансформатор 
шляхом глухого шунтування його первинної обмотки. ОМО розташовують приблизно 
через 4 км. Вони встановлюються зазвичай без огороджень на чотирьох залізобетонних 
стійках. Останнім часом значно збільшилися випадки крадіжок і вандалізму. Достатньо 
поширені зливи масла з трансформаторів. При навантаженні такі трансформатори 
перегріваються і виходять с ладу. При цьому змінюється схема живлення і навіть 
знеструмлюється дільниця. Для швидкого відновлення руху первинну обмотку 
трансформатора шунтують роз'єднувачем. 

Схема живлення в якій працюють не всі відсмоктуючі трансформатори досить 
розповсюджена. Тому було проведено аналіз такої схеми. Для цього була побудована 
модель однопутної дільниці в середовище моделювання MatLab. Були отримані 
струморозподіли в електричних колах при різній кількості відключених трансформаторів. 
Дослідження показали, що при замкнених первинній і вторинній обмотці відсмоктуючого 
трансформатора на цій ділянці (між двома суміжними заземлюючими спусками) струм в 
зворотньому проводі зменшується приблизно в 3 рази. Відповідно зменшуються і захисні 
властивості цієї схеми живлення. Розрахунок було виконано для контактної підвіски 
ПБСМ70+МФ100, зворотнього проводу 2хА-120 і рейок Р-65. Для інших параметрів 
отримані результати можуть відрізнятися. 

 
Дослідження протикорозійного захисту підземних металевих споруд за допомогою 

електролітичної моделі 
 

Дьяков В.О., Кулик А.О., ДНУЗТ 
 

По території України прокладена велика кількість протяжних підземних металічних 
споруд різноманітного призначення (трубопроводи, силові кабелі та кабелі зв’язку). 
Термін експлуатації більшості з вищеперерахованих споруд складає більше 30 років. У 
зв’язку з цим для них актуальним є протикорозійний захист. 

Корозійне руйнування  металічних підземних споруд обумовлено впливом на них 
агресивного навколишнього середовища та блукаючих струмів рейкового 
електротранспорту. Для забезпечення протикорозійного захисту підземних металічних 
споруд застосовують пасивний та активний захист. Активний захист підземних 
металічних споруд поділяється на електродренажний  та  катодний. На даний час 
найбільш ефективним засобом протикорозійного захисту підземних металічних споруд, 
розташованих в зоні впливу блукаючих струмів рейкового транспорту постійного струму, 
є поляризовані, уніфіковані та посилені дренажі. Їх застосування регламентується 
діючими нормативними документами. Підключення поляризованих та уніфікованих 
дренажів до рейкових мереж повинно виконуватися через послідовно ввімкнений в коло 
дренажу захисний дросель, опір якого змінному струму частотою 50 Гц повинен бути не 
менше 5 Ом. Посилені дренажі повинні підключатися до рейкових мереж магістральних 
залізниць таким чином, щоб не порушувати стійку роботу рейкових кіл СЦБ. Для цієї 
мети в коло посилених дренажів включають згладжуючі пристрої, які знижують рівень 
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пульсацій у випрямленому струмі, забезпечуючи допустимий рівень перешкод на роботу 
рейкових мереж СЦБ. 

Особливу роль в оцінці ефективності протикорозійного захисту підземних споруд 
грає правильне визначення потенціалу підземної споруди, величина якого нормується. 
Для отримання достовірних результатів необхідно використовувати мідно-сульфатні 
електроди порівняння, які не поляризуються. 

У зв’язку з цим для оцінки ефективності протикорозійного захисту підземних споруд 
та здобуття практичних навичок вимірювання струмів та потенціалів підземних споруд 
бажано використовувати фізичне моделювання гальванічного впливу тягової мережі 
постійного струму на суміжні споруди. Для цієї мети було використано електролітичну 
модель, яка дозволила якісно та кількісно оцінити ефективність протикорозійного захисту 
підземних споруд. В лабораторії електромагнітної сумісності  ДНУЗТ  побудована 
електролітична модель. Вона представляє собою металеву ванну, заповнену електролітом, 
в яку занурені фізичні моделі тягової рейкової мережі та металевих підземних споруд. 
Дана електролітична модель дозволяє студентам в лабораторних умовах набути практичних 
навичок протикорозійного захисту підземних споруд та навчитися правильно вимірювати струми 
та потенціали цих споруд. 

 

Дослідження просторово-ромбовидної автокомпенсуючої контактної мережі 
в умовах лабораторії та взаємодія зі струмоприймачем 

 
 Дьяков В.О., Мельник Р. П., ДНУЗТ 

 
Сьогодні, коли швидкість руху на електрифікованих залізницях значно перевищує 

200 км/год, питання конструкції контактної мережі, здавалося б, вже вирішені. З цим 
частково можна було б погодитися стосовно залізниць в країнах, для яких характерні 
м'який клімат з досить невеликими перепадами температури, малі вітрові навантаження і 
практично відсутні явища ожеледі. План і профіль залізниць тут, як правило, не 
створюють складнощів при побудові контактних мереж, а тунелі не мають великої 
протяжності. При електрифікації залізничних ліній великої протяжності, що працюють в 
складних кліматичних умовах вартість контактної мережі має досить  важливе значення. 
Така контактна мережа має бути розрахована на екстремальну дію перепадів температури, 
ожеледі  та вітрових  навантажень. 

Традиційна контактна підвіска, якщо не враховувати зиґзаґи контактного проводу, 
виконана у вертикальній площині, звідси і її назва – вертикальна. Для усунення 
температурних змін довжини несучих тросів, контактних проводів, ресорних тросів 
застосовуються пристрої подовжньої компенсації. Всі проводи підвіски переміщаються 
уздовж осі колії.  

Існуюча контактна мережа, що потребує частих оглядів, регулювальних робіт, часом 
дуже складних, не дозволяє створити технологію комплексного обслуговування і ремонту 
електрифікованих ділянок, зорієнтовану на єдині міжремонтні терміни всіх пристроїв 
ділянки, починаючи від колії.  Крім того,  вона вимагає протягом року частих регулювань, 
передбачає  утримання значного  експлуатаційного персоналу,  набір та навчання якого є 
досить складним завданням. 

Метою даної роботи є аналіз цих недоліків та спроба їх усунення на залізницях 
України із запровадженням  просторово-ромбовидної автокомпенсуючої контактної 
мережі, дослідження механічних характеристик в умовах лабораторії, зниження витрат на 
будівництво та обслуговування. У порівнянні з вертикальною контактною підвіскою 
просторово-ромбовидна автокомпенсуюча контактна мережа має ряд переваг: 
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- збільшення довжини анкерних ділянок,  внаслідок чого протяжність зони 
пошкодження зменшується в декілька разів; 

- відсутність цілого ряду пристроїв (поворотні консолі, середні анкеровки, 
компенсуючі пристрої, ковзні струни); 

-   специфіка конструктивного виконання забезпечує її  вітростійкість ; 
- відсутність жорстких точок суттєво зменшує інтенсивність зносу контактного 

проводу. 
Дослідження механічних характеристик просторово-ромбовидної автокомпенсуючої 

контактної мережі,  виконані в лабораторії контактної мережі ДНУЗТ підтвердили її 
переваги перед вертикальними  контактними підвісками. 

 
Дослідження руху газу в склопакеті вікна залізничного вагону 

 
Жевжик О.В., Потапчук І.Ю., Горячкін В.М., ДНУЗТ 

 
 Традиційно теплові втрати через вікна розраховуються за емпіричними 

залежностями в яких частки окремих складових у теплопередачу залишаються 
нез'ясованими. Для удосконалення методики розрахунку та оптимізації конструкції 
необхідно дослідження впливу конвекції в склопакеті на теплопередачу. 

 Для досягнення поставленої мети необхідно розрахувати поля швидкості газу і 
температури в віконному блоці. Вихідною для математичного моделювання природної 
конвекції є двомірна система рівнянь Нав′є-Стокса, неперервності та енергії в наближенні 
Бусінеска. Ці рівняння можна одержати із загальних рівнянь Нав′є-Стокса із припущення, 
що рідина не стискається, а густина не залежить від тиску, але залежить від температури. 
Також припускається, що відхилення всіх теплофізичних параметрів (температури, 
густини, тиску) від деякого стаціонарного рівноважного стану незначні. Зміна густини від 
температури враховується через коефіцієнт температурного розширення. В рівнянні 
енергії не враховуються виділення теплоти внаслідок в'язкої дисипації і роботи сил 
стиснення. Коефіцієнти в'язкості, теплопровідності, теплоємності вважаються сталими. 
Таким чином, така модель конвекції враховує незначну зміну густини газу внаслідок 
зміни температури через гравітаційну силу. 

 Оскілки розглядається рух газу в замкненій порожнині із нерухомими стінками, то 
граничними умовами до рівнянь Нав'є-Стокса були умови прилипання, тобто на поверхні 
стінок значення швидкостей дорівнювало нулю. На поверхні скла для рівняння енергії у  
загальному випадку встановлюються граничні умови третього роду, які моделюють 
конвективний теплообмін із навколишнім середовищем в середині і ззовні вагона. 
Визначення коефіцієнтів тепловіддачі здійснюється за відомими емпіричними 
залежностями, що враховують швидкість руху вагона. Для порівняння результатів роботи 
із відомими тестовими розрахунками також встановлювали граничні умови першого роду. 
Інші поверхні прямокутної порожнини вважали теплоізольованими. 

 Система рівнянь розв'язувалась чисельно методом контрольного об'єму. Для цього 
розрахункова область розділяється на об'єми і в середині кожного розташовується одна 
вузлова точка. Рівняння Нав′є-Стокса, неперервності та енергії інтегруються по 
контрольному об'єму. Для визначення інтегралів використовують профіль, що відображає 
залежність змінної функції між вузлами. Внаслідок цього можна одержати дискретний 
аналог вихідних диференційних рівнянь. Важливою властивістю методу є те, що 
одержаний таким чином дискретний аналог відображає відповідний закон збереження для 
кожного контрольного об'єму, і, як наслідок, для всієї розрахункової області. Таким 
чином, розв'язок рівнянь, одержаний навіть на грубій сітці задовольняє законам 
збереження маси, кількості руху і енергії. Для визначення тиску в розрахунковій області 

22



використовували відомий алгоритм SIMPLE. Рішення системи алгебраїчних рівнянь 
здійснювали ітераційним методом Гауса-Зейделя із використанням нижньої релаксації. 

 Результати розрахунків показують, що характер течії газу, і, як наслідок, кількість 
втраченої через вікно теплоти суттєво залежить від чисел Релея, Прандтля та відношення 
висоти до ширини склопакета. Збільшення числа Релея та відносної висоти призводить до 
утворення декількох витягнутих комірок із циркуляційним рухом газу в них. При 
зменшенні числа Релея теплота від внутрішнього до зовнішнього скла вагона передається 
переважно теплопровідністю. 

  Результати роботи можуть бути використані при розробці енергозберігаючих 
склопакетів для пасажирських вагонів з мінімальними втратами теплоти. 

 
Згоряння палива при нестачі повітря 

 
Жевжик О.В., Горячкін В.М., Потапчук І.Ю., ДНУЗТ 

 
Підвищення ефективності спалювання палива в двигунах внутрішнього згоряння є 

важливою прикладною задачею, оскільки дозволить суттєво зменшити витрати 
енергоносіїв, підвищити економічність двигунів, не знижуючи при цьому надійність їх 
роботи.  

Серед процесів, що відбуваються в двигуні, ключову роль грає згорання робочої 
суміші. Якщо воно протікає неефективно або з відхиленнями від норми, то неминуче 
зменшується потужність і економічні показники двигуна, а в інших випадках можливо і 
аварійне руйнування його деталей. 

Необхідною умовою для досконалого протікання реакції горіння в дизелі є ретельне 
попереднє змішування палива з повітрям. Найкраще змішування забезпечується, коли 
паливо знаходиться в газоподібному або пароподібному стані. Для отримання якісної 
суміші з рідкого палива необхідно здійснити його попереднє розпилювання і 
випаровування. Краплини палива знаходяться в середовищі гарячого повітря, швидко 
нагріваються і випаровуються. Пари палива, що виникають при випаровуванні краплин, 
дифундують в оточуючий простір, в результаті чого утворюється горюча суміш. 

Початкове займання палива в дизелі – складний процес. Згідно з однією із сучасних 
теорій самозаймання відбувається внаслідок швидкого розпаду активних продуктів, що 
утворюються в паливоповітряній суміші в результаті попереднього окислення вуглеводнів 
і подальшого розвитку ланцюгових реакцій. При цьому полум'ю передує ряд 
передполуменевих реакцій, що протікають з поглинанням теплоти. 

Первинні осередки полум'я в камері згоряння дизеля одночасно з'являються в 
декількох точках камери, тобто займання палива в дизелі є багатоосередковим. 
Виникнення первинних осередків викликає нагрів прилеглих ділянок суміші і загальне 
підвищення температури в циліндрі, що прискорює випаровування інших частинок палива 
та протікання передполуменевих реакцій в паливній суміші. Велика швидкість згоряння 
палива в перший період, обумовлена багатоосредковим займанням, що є характерною 
особливістю робочого циклу дизеля. Надалі частина палива, що надходить в середину 
факела, запалюється практично миттєво. Однак умови горіння цього палива менш 
сприятливі, тому що в процесі згоряння відбувається поступове забруднення середовища 
інертними газами, що утворюються. Швидкість згоряння при цьому залежить від 
інтенсивності подачі палива в циліндр і умов надходження кисню в зону горіння. Остання 
частина подаваного палива зазвичай згорає на лінії розширення в умовах нестачі кисню. 

Паливо, що використовується в двигунах, являє собою різноманітні вуглецеві 
сполучення з різним елементарним складом. Склад надано для 1 кг палива у вагових 
долях вуглецю С, водню Н і кисню От, тобто С + Н + От = 1 кг. 
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Відомо, що теоретично необхідна кількість повітря відповідає повному згорянню 
палива при з’єднанні складових частин палива з  киснем за стехіометричними рівняннями. 
При цьому передбачається, що змішування палива з повітрям на стільки хороше, що 
паливо повністю з'єднується з киснем і теоретично необхідної кількості повітря достатньо 
для згоряння палива. Однак практично такого повного перемішування не відбувається, 
тому у більшості випадків для згоряння палива в двигунах повітря потрібно більше 
теоретично необхідної кількості. 

При наявності необхідної кількості повітря повне згоряння вуглеводневого палива 
призводить до утворення СО2 і Н2О. При нестачі повітря повного перетворення вуглецю 
до СО2 і водню до Н2О не може бути. При розрахунках прийнято, що водень, як більш 
активний елемент, повністю згоряє до Н2О, а вуглець частково згоряє до СО і частково 
до СО2. 

В роботі була визначена частина вуглецю, що згоряє до СО, та частина, що згоряє до 
СО2 в залежності від коефіцієнту надлишку повітря (α≤1). Крім того, запропонована 
методика дозволяє визначити критичний коефіцієнт надлишку повітря αкр, при якому 
увесь вуглець згоряє до СО. Так, для дизельного пального αкр =0,651. 

 
Система активной распределенной фильтрации в условиях тяговой подстанции 

постоянного тока 
 

Замаруев В. В., НТУ «ХПИ»  
 

Проблемы электромагнитной совместимости мощных потребителей электрической 
энергии с питающей сетью могут быть рассмотрены на частном примере 
железнодорожных тяговых подстанций постоянного тока. В настоящее время в 
эксплуатации находятся как устаревшие 6-пульсные выпрямительные агрегаты, так и 
более современные – 12-пульсные. Повышение пульсности выпрямителей позволяет 
существенно улучшить электромагнитную совместимость подстанций как со стороны 
переменного напряжения – с сетью питания, так и с нагрузкой на постоянном токе – 
контактной сетью. Выполнение требований руководящих документов к гармоническому 
составу входных токов и выходного напряжения, как правило, основано на использовании 
пассивных фильтро-компенсирующих устройств на входе и полосовых фильтров на 
выходе подстанций. Требования к электрическим параметрам тяговых подстанций 
распространяются на стабильность выходного постоянного напряжения, коэффициент 
мощности со стороны питающей сети, величину токов, попадающих в контактную сеть и 
нарушающих нормальное действие устройств СЦБ и связи.  

Разделим требования к электрическим параметрам (решаемые задачи) по частоте 
учитываемых электромагнитных процессов: 

1.  до десятков герц – стабилизация выходного напряжения подстанции; 
2.  десятки герц – коррекция входного коэффициента мощности; 
3.  сотни–тысячи герц – подавление пульсаций выходного напряжения подстанции; 
4.  выше тысяч герц – подавление ВЧ пульсаций выходного напряжения подстанции. 
Как видно, требования распространяются на процессы с частотой от долей герца до 

единиц килогерц. Создание единого преобразователя, способного удовлетворить всем 
требованиям, является экономически нецелесообразным. Решение проблемы с 
одновременным отказом от материалоемких пассивных фильтров возможно путем 
применения комплексной системы активных фильтров (АФ).  

Первая задача может решаться с помощью преобразователя вольтодобавочного типа, 
одновременно со стабилизацией выходного напряжения компенсирующего фазный сдвиг 
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входных токов и напряжений (задача 2). Преобразователь АФ выполняется на запираемых 
тиристорах или IGBT. 

Подавление пульсаций выходного напряжения подстанции осуществляется 
несколькими, как минимум двумя, АФ с согласованными частотными характеристиками. 
Данное решение объясняется широким диапазоном частот подавляемых гармоник и 
падением их мощности с ростом частоты. В нижнем диапазоне частот могут 
использоваться АФ на IGBT, в верхнем – на MOSFET. Для разделения рабочих полос 
частот используются цифровые фильтры. Учет фазных погрешностей фильтров 
производится адаптивными корректирующими звеньями цифровой системы управления. 

Помехи, лежащие выше рабочей полосы частот самого высокочастотного АФ, 
подавляются пассивным ВЧ фильтром малой мощности. 

Использование в каждом из частотных диапазонов отдельного преобразователя 
позволяет оптимизировать его рабочую частоту и тип используемых силовых ключей, что 
позволяет получить высокий к.п.д. системы.  
В докладе также рассмотрена методика выбора рабочей полосы частот каждого активного 
фильтра, параметров цифрового фильтра в цепи обратной связи и корректирующих 
звеньев цифровой системы управления. 
 
Принципи екологізації тягового рухомого складу залізничного транспорту України 

 
Зеленько Ю.В., Лещинська А.Л., ДНУЗТ 

 
У зв'язку з прагненням України до інтеграції в Європейське співтовариство 

підвищуються вимоги до екологічності експлуатаційних показників тягового рухомого 
складу. У першу чергу це стосується викидів забруднюючих речовин в атмосферу, серед 
яких найбільш небезпечними для навколишнього середовища є оксиди азоту, оксиди 
вуглецю, незгорілі вуглеводні та викиди сажі. 

Завдання зниження викидів шкідливих речовин тепловозних дизелів може бути 
вирішена тільки комплексом заходів. Основні заходи щодо зниження токсичності 
відпрацьованих газів наступні: 

− вдосконалення конструкції двигунів; 
− облік експлуатаційних факторів; 
− застосування альтернативних палив і присадок до палив. 
При цьому найбільш перспективним і раціональним є підхід, спрямований на 

мінімізацію ресурсоспоживання цінних паливних компонентів. 
Останнім часом у вітчизняній та зарубіжній технічній пресі активізуються публікації 

та виступи, присвячені використанню альтернативних видів моторного палива. Серед 
багатьох альтернатив бензину і дизельному паливу природний газ на сьогоднішній день є 
найбільш прийнятним за економічними, екологічними та ресурсними характеристиками. 

Застосування природного газу в якості моторного палива на залізничному транспорті 
дуже актуально. В умовах жорсткого тарифного регулювання "Укрзалізниця" змушена 
шукати шляхи зниження собівартості перевезень з метою підвищення 
конкурентоспроможності на ринку транспортних послуг. Застосування природного газу в 
якості моторного палива при певних умовах може дати значну економію коштів, що 
спрямовуються на енергоносії. 

Це переслідує кілька цілей:  
−  економію коштів на придбання палива, оскільки ціна еквівалентної кількості газу 

значно (до 50 %) нижче, ніж дизельного палива; 
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−  зниження шкідливих викидів в атмосферу з випускними газами дизелів, так як при 
роботі на природному газі їх токсичність значно нижча, ніж при роботі на дизельному 
паливі, а зміст сажі та оксидів сірки практично відсутній;  

−  забезпечення сталого паливопостачання тепловозів у перспективі з урахуванням 
динаміки зміни видобутку нафти і газу, їх порівняльних запасів і прогнозів виснаження 
родовищ. 

Слід зазначити, що завдяки чистому згорянню природного газу на деталях двигуна 
не утворюється маслянистий нагар. При роботі на природному газі збільшується термін 
служби дизеля, подовжуються інтервали між зміною оливи і очищенням (зміною) 
фільтрів, зменшується знос деталей тертя у паливній системі двигуна, збільшується його 
моторесурс. Природний газ полегшує запуск двигуна при будь-якій температурі, 
прискорює його прогрівання. Зростання тиску при горінні газу має більш плавний 
характер, ніж при згорянні дизельного палива. Цим пояснюється і більш низький рівень 
шуму при роботі двигуна. 

Для України найбільш доцільним є переведення на природний газ маневрових 
тепловозів на станціях і промислових підприємствах, які знаходяться в межах міста. При 
цьому найбільша ефективність і екологічність забезпечуються з використанням сучасних 
принципів логістики. 
 

 
Сучасна система дистанційного керування моторними приводами 

 як елемент енерго- та ресурсозбереження 
 

Зубенко В.А., ДНУЗТ 
 
Сьогодні на українських залізницях знаходяться в експлуатації декілька типів 

апаратури керування роз’єднувачами контактної мережі. По перше це пульти 
дистанційного керування ПУУ-ІІ, які використовуються більше 30 років, апаратура АУП-
3 – виробник   Сімферопольский енергомеханічний завод, та апаратура АУП - 4М – 
виробник Московський енергомеханічний завод. Дана апаратура призначена для роботи з 
приводами типів УМП - II, УМПЗ - II, а також ПДЖ - 01, ПДЖ - 02, ПДЖ - 32 та ін., і 
включає в себе функції управління приводами роз'єднувачів як по дистанційному 
управлінню (ДУ), так і по телеуправління (ТУ) при роботі з системами телемеханіки типів 
ЕСТ - 62, Лісна, МСТ– 95, АСТМУ та ін. 

Керування для окремих приводів виконується по три провідній схемі, а для 
групового підключення по схемі 2+N, де N – кількість приводів в групі. 

Кафедрою ЕПЗ університету та НВП «Автоматика-Сервіс» виконана розробка 
дослідного зразка апаратури дистанційного керування моторними приводами роз’єднувачів 
контактної мережі і ліній поздовжнього електропостачання з використанням в якості каналу 
зв’язку живлячу лінію 220В. Структурна схема апаратури наведена на рис. 1. 

Блок
приводу №1

Блок
приводу №2

Блок
приводу №6

Пульт
керування АСУ ТПRS485Лінія 220В

Лінія
220В

Телемеханіка

 
Рис. 1. 
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В докладі наведені порівняльні характеристики розробленої та існуючої апаратури. 
Використання для живлення, керування та сигналізації стану декількох роз’єднувачів 
однієї кабельної лінії,значно скорочує капітальні витрати як на побудову нових ліній,так і 
на заміну існуючих. Використання сучасної елементної бази, а саме модемів для передачі 
даних по живлячій мережі дозволяє створити систему дистанційного керування 
моторними приводами яка дає можливість не тільки  забезпечити значну економію 
матеріальних та енергетичних ресурсів, а й завдяки наявності функцій діагностики 
перейти від періодичного обслуговування до обслуговування за потребою. 

 
Полуволновая настройка кабельной линии электропередачи системы 

распределенного питания контактной сети железной дороги с квазипрямоугольной 
формой однофазного переменного напряжения повышенной частоты 

  
Ивахно В.В., ХНТУ «ХПИ» 

 
В структуре распределенного электропитания железной дороги постоянного тока 

постоянное напряжение контактной сети (КС) формируется расположенными вдоль линии 
на определенном расстоянии друг от друга выпрямительными (преобразовательными) 
подстанциями (ПС), которые, в свою очередь, получают электропитание от продольной 
высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) переменного трехфазного 
синусоидального напряжения частоты .50 Гц. Переменность напряжения ЛЭП позволяет 
при помощи трансформаторов согласовывать уровни входных напряжений ПС и КС 
постоянного тока. Однако относительно низкая частота напряжения ЛЭП требует 
соответствующих габаритов силовых трансформаторов ПС (и расходов дефицитных 
цветных металлов), а использование в качестве базового сигнала напряжения синусоиды – 
в пределе к двукратному по сравнению с идеальным меандром недоиспользованию ЛЭП 
по критерию эффективности - произведению относительной пропускной способности на 
относительные потери энергии в ЛЭП. Представляется перспективным применение в 
качестве базового сигнала напряжения ЛЭП однофазного переменного напряжения 
повышенной частоты формы, приближенной к меандру (квазипрямоугольная форма с 
контролируемым содержанием лишь небольшого – до четырех – числа гармоник основной 
частоты). Это напряжение ЛЭП формируют специальные полупроводниковые питающие 
преобразователи (ПП), а в качестве ЛЭП для исключения влияния на окружающую среду 
целесообразно использовать коаксиальный кабель. Такие кабельные ЛЭП будут обладать 
весьма заметными, особенно на повышенных частотах, распределенными удельными 
емкостями и индуктивностями, и, в конечном счете, резонансными свойствами как 
длинные линии. При взаимодействии гармоник напряжений и токов, генерируемых ПП, с 
ЛЭП с соответствующими резонансными частотами, возможны такие негативные явления, 
как повышение напряжения внутри кабеля, искажение формы сигнала, появление 
нескомпенсированных реактивных составляющих мощности и т.п. В докладе 
рассматриваются некоторые пути обеспечения согласования характеристик ЛЭП как 
длинной линии с параметрами нагрузки и входного напряжения. Предлагается 
использовать полуволновую настройку ЛЭП – обеспечение такого процесса передачи 
энергии, чтобы на расстоянии между соседними пунктами отбора мощности (между ПП) 
укладывалось целое число стоячих полуволн, тогда в этих точках ЛЭП сохранится форма 
напряжения и будет отсутствовать генерация реактивной мощности. Для этого следует 
обеспечить такие соотношения генерируемых ПП и резонансных частот ЛЭП, чтобы 
резонансные гармоники ЛЭП располагались в серединах частотных отрезков между 
возбуждающими и нигде не совпадали с ними. При этом в точках вывода энергии не 
должно создаваться режима короткого замыкания на частотах нечетных гармоник ПП. В 
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докладе показывается, что традиционные коаксиальные кабели при целесообразных 
частотах квазипрямоугольного напряжения – сотни герц – не обеспечивают требуемую 
величину волновой длины (порядка нескольких десятков километров) из-за относительно 
малой величины удельной индуктивности. Предлагается конструкция кабеля, в которой 
при изготовлении на внутреннюю жилу навивается лента из аморфного магнитного 
материала, что приводит к контролируемому росту волнового сопротивления. 
Рассмотрены другие способы  обеспечения совместимости ПП и ЛЭП (подстройка 
частоты, применение резонансных шунтов на входе ПС и др.).  

 
Пластинчатый теплообменный аппарат 

 
Игнатьев О.Л., Глущенко С.С.,  

Восточноукраинский национальный университет имени В. Даля 
 
Одним из путей повышения конкурентоспособности отечественного подвижного 

состава является повышение технико-экономической эффективности тепловоза за счет 
улучшения использования топливно-энергетических и сырьевых ресурсов, которому 
способствует совершенствование теплообменного оборудования. 

Теплообменные аппараты – один из самых распространенных устройств, 
применяемых для охлаждения теплоэнергетических установок тепловоза. Повышение 
технико-экономической эффективности тепловозов неразрывно связано с созданием 
принципиально новых конструкций теплообменных аппаратов, и также интенсификацией 
теплообмена в них. Существуют различные виды теплообменных аппаратов, но 
наибольшее распространение получили трубчатые теплообменники. Однако квадратный 
метр трубчатой поверхности теплообмена стоит в несколько раз дороже поверхности той 
же площади тонкого листа и для изготовления бесшовных труб требуется более сложное 
оборудование и  значительные трудовые затраты. Поэтому возникла необходимость 
пересмотра старых конструкций трубчатых теплообменных аппаратов с целью более 
широкого использования экономичных компактных поверхностей теплообмена. 

Cхема теплообменника, позволяет заменить используемые в настоящее время 
трубчатые поверхности пластинчатыми поверхностями сложного профиля и 
положительно использовать колебания поверхности нагрева при работе тепловоза на 
рабочие процессы – теплообмен и гидравлическое сопротивление. Пластинчатый 
теплообменник содержит стальные пластины с гофрами, имеющими форму разрезанного 
пополам кругового цилиндра с обтекателем, в дальнейшем именуемые гофры 
специального профиля, которые соединены попарно, образуя каплеобразные щелевые 
каналы. Пластины через ряд примыкают к противоположным стенкам корпуса и 
располагаются относительно каналов в смежных рядах в коридорном порядке с 
образованием конфузор-диффузорного профиля щелевых каналов. Теплообменные 
пластины выполнены из профилированных стальных листов попарно плотно соединенных 
лишь по концевым участкам. По щелевым каплеобразным каналам протекает 
охлаждающий теплоноситель, а по конфузор-диффузорным щелевым каналам – 
охлаждаемый теплоноситель. 

Конструкция предложенного теплообменника реализует условия, когда колебаниям 
подвержены одновременно и поверхность нагрева и окружающая среда, то есть позволяет 
рассмотреть влияние на интенсификацию теплообмена не только диффузорно-
конфузорного эффекта и каплеобразной геометрии трубчатого канала, но и вибрационное 
воздействие на теплообменные поверхности как от пульсационного движения проточного 
или омываемого теплоносителя, так и возмущающее действие посторонних возбудителей, 
то есть вынужденные колебания при работе силовой установки, возмущения при 
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движении транспортного средства, вибрация от работы вспомогательного оборудования 
компрессора, вентиляторов охлаждающего устройства и так далее. 

Огромный плюс в использовании проектного теплообменника заключается в 
снижении использования цветных металлов. Новая схема пластинчатого рекуперативного 
водомасляного теплообменника и метод интенсификации теплообмена, который 
заключается в сочетании геометрических параметров теплообменной поверхности с 
вынужденной вибрацией на поддизельной раме, позволяют заменить медные трубки 
малого диаметра стальными листами с гофрами специального профиля.  

 
Эффективность применения стеклянных изоляторов с гидрофобным покрытием 

 
Ким Ен Дар, УИПА 

 
Линейные изоляторы из закаленного стекла являются наиболее распространенными 

на высоковольтных воздушных линиях электропередачи, что обусловлено их высокой 
электро - механической прочностью и простотою визуализации дефектных элементов в 
гирлянде. Но существуют локальные области, характеризующиеся повышенной степенью 
загрязненности атмосферы, в которых стеклянные (и фарфоровые) изоляторы не способны 
обеспечивать надежной работы на требуемом уровне. Сюда можно отнести территории, 
примыкающие к предприятиям тяжелой и химической промышленности, районы с 
природными солончаками, прибрежные зоны с возможными морскими уносами. 

Скапливание ионообразующих загрязнений на поверхности стекла приводит к 
возрастанию поверхностных токов утечки, под действием которых происходит частичное 
разрушение поверхности диэлектрика, что, свою очередь, ускоряет процесс осаждения 
загрязняющих аэрозолей. В конечном результате либо изоляторы разрушаются 
«преждевременно», либо теряют изолирующую способность, и гирлянда перекрывается 
даже при рабочем напряжении, либо  наблюдается эти события практически 
одновременно. Как позывает опыт, профилактические меры по смыву загрязнений и 
максимальное увеличение длины пути утечки изолирующей конструкции не дают 
ожидаемого положительного эффекта.  

На сегодня наиболее эффективным техническим решением повышения надежности 
работы внешней изоляции в условиях интенсивного загрязнения является применение 
полимерных изоляторов из кремнийорганической оболочки. Основываясь на многолетнем 
опыте, достигнуто общее мнение о том, что гидрофобность силикона может сохраняться в 
течение многих лет без каких-либо признаков ограничения срока службы благодаря тому, 
что полимеры с низким молекулярным весом, обеспечивающие хорошую гидрофобность, 
могут диффундировать из объема оболочки на её поверхность. Таким образом, 
гидрофобные свойства защитной оболочки изолятора трансформируются на осаждаемый 
слой загрязнения, что препятствует процессу накопления загрязнения. 

Основным  сдерживающим аргументом повсеместного использования полимерных 
изоляторов, как известно,  является отсутствие надежного способа диагностики 
электрического состояния  по границе стрежень – защитная оболочка. В этой связи 
заслуживает внимание возможность создания изоляционных конструкций, 
характеризующих простотою детектирования и устойчивостью к загрязнению, например, 
гирлянды  изоляторов из закаленного стекла с кремнийорганическим покрытием.  
В настоящее время накоплен большой положительный мировой опыт  применения 
покрытий наружной изоляции полимерными эластомерами как экономически 
оправданный  способ восстановления и усиления изоляции в сетях до 500 кВ 
включительно. Покрытие на изолятор наносится методом распыления в разжиженном 
состоянии, поэтому легко реализуется непосредственно на производстве изоляторов. 
Покрытие достаточно механически прочное, поэтому не требует  дополнительных мер при 
транспортировке и в процессе эксплуатации. 
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Розробка та тестування програмних засобів для визначення раціональних режимів 
функціонування систем тягового електропостачання 

 
Коваленко Н.В., ДНУЗТ 

В умовах переходу на ринкові відносини залізниці необхідно знаходити можливості 
зменшення собівартості перевізного процесу, щоб ефективно конкурувати з іншими 
видами транспорту. Великий вплив на рентабельність перевізного процесу завдає 
динаміка зростання тарифів на енергоносії, і, зокрема, на електроенергію. Тому 
визначення раціональних режимів діючих систем тягового електропостачання, при яких 
відбуватиметься зменшення втрат електроенергії – це важлива складова в загальній 
проблемі раціоналізації процесу перевезень. 

Існуючи методи визначення умов раціональних режимів систем тягового 
електропостачання, які засновані на одноставочних тарифах за спожиту електроенергію та 
не враховують рівень надійності регулювальних пристроїв в сучасних умовах 
лібералізації ринку електроенергії вже не можуть дати рішення існуючих проблем. 

Потребується перегляд принципів керування системами електропостачання з 
урахуванням впровадження оптових та диференційованих тарифів на енергоносії та 
надійності роботи комутаційного обладнання. 

Складність цільової функції та загальної математичної моделі, неможливість 
застосування аналітичних методів рішення задачі оптимізації обумовлює використання 
наближених методів обчислень. 

Для вирішення поставленої задачі обрано метод з застосуванням генетичного 
алгоритму, основна особливість якого полягає у побудові хромосом, які відображають стан 
регуляторів силового обладнання систем електропостачання. 

Розроблена автоматизована система є сумісною з існуючим АРМом інженера-
електрика для розрахунку системи електропостачання залізниці, а саме є його додатком, 
інструментарієм з прийняття оптимальних рішень щодо регулювання обладнання 
електропостачання. 

Враховуючи специфіку задачі, що полягає у значній кількості складних математичних 
обчислень, виникла необхідність у розробці спеціальних методів відлагодження та 
тестування АС. Ці методи враховують те, що розробка тестів «вручну», як це 
передбачається відомими методами, неможлива. 

Тестування та відлагодження роботи генетичного алгоритму пропонується розбити 
на 3 етапи: 

− перевірка виконання усіх генетичних операцій (формування випадкової популяцій, 
селекції, кросовера, мутації, кодування та декодування генетичної інформації); 

− контроль поліпшення кожного наступного покоління (зменшення значення функції 
пристосованості найкращої особини); 

− тестування роботи генетичного алгоритму на різних цільових функціях. 
Для відлагодження моделі обчислень розроблено дерево, в вершинах якого вказані 

математичні обчислення, а дуги відображають зв’язки по даним. Пропонується знайти 
залежності вершин верхніх рівнів цього дерева від нижчих рівнів для того, щоб 
прослідкувати залежність зміни цільової функції від зміни значень вхідних даних. 

При впровадженні розробленої автоматизованої системи очікується зменшення 
витрат на електроенергію, яка споживається на перевізний процес.  
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Модель выбора перечня мероприятий по повышению энергоэфективности при 
наличии ограничениях на инвестиции и альтернативных мероприятий 

 
Костюковский Б.А.,  Иваненко Н.П., ИОЭ НАН Украины, Кузнецов В.Г., ДНУЖТ 

 
  При формировании планов по реализации мероприятий по повышению 

эффективности использования энергетических ресурсов типичными проблемами для 
крупных компаний, к которым относится в частности Укрзализныця и её структурные 
подразделения, являются: 

1.  Ограниченность финансовых ресурсов для их осуществления. 
2.  Большое количество мероприятий и наличие альтернативных, 

взаимоисключающих друг друга мероприятий, т.е. таких, одновременная реализация 
которых невозможна по техническим причинам. 

Для обеспечения формирования планов энергосберегающих мероприятий в таких 
условиях разработана оптимизационная модель с булевыми переменными.  

Каждое энергосберегающее мероприятие в рамках модели характеризуется: 
1.   Вектором снижения потребности в j видах топливно-энергетических ресурсов 

(ТЭР), j=1÷ J – {ΔEj}. 
2.   Необходимым уровнем инвестиций – K. 
3.   Наличием взаимоисключающих альтернатив. Если мероприятие не имеет 

взаимоисключающих альтернатив, то оно имеет индекс n, n=1÷N. В модели им 
соответствуют булевы переменные Xk. Если мероприятие входит в i группу 
альтернативных вариантов, i=1I, то оно имеет индекс il, где l – номер мероприятия в 
рамках группы, l=1÷Li. В модели им соответствуют булевы пер÷еменные Xil. 

Учитывая, что целью повышения энергоэфективности с точки зрения 
хозяйствующих субъектов является минимизация затрат на покрытие потребности в ТЭР, 
в качестве критерия принята максимизация стоимости сэкономленных ТЭР  за счет 
реализации мероприятий по повышению энергоэфективности и энергосбережению. 

С учётом изложенного разработанная модель формализуется в таком виде: 
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где K соответствует уровню общих возможных инвестиций.  

Повышение эффективности электроснабжения железных дорог как одна из 
ключевых задач развития экономики Украины 

 
Костюковский Б.А., Сас Д.П., Парасюк Н.В., ИОЭ НАН Украины 

 
Железнодорожный транспорт является инфраструктурной отраслью и игает 

ключевую роль в перевозке пассажиров и грузов в Украине. Естественно, что стоимость 
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услуг по транспортировке оказывает значительное влияние на общий уровень цен на 
продукцию, товары и услуги в стране, а также определяет конкурентоспособность 
отечественных железных дорог в транзитных перевозках. 

Учитывая, что более 80% перевозок осуществляются на электрической тяге, именно 
стоимость и объёмы потребления электроэнергии в значительной степени будут влиять на 
стоимость перевозок железнодорожным транспортом. В этом контексте под повышение 
эффективности электроснабжения железнодорожного транспорта будем понимать 
экономически обоснованную минимизацию затрат на электроснабжение всех 
потребителей железной дороги, как тяговых, так и не тяговых. 

Анализ сложившейся на сегодня в Украине ситуации в электроэнергетики страны и 
перспектив её развития показывает, что если не будут приняты принципиально другие 
подходы к развитию отрасли, стоимость электроэнергии в Украине будет продолжать, 
быстро расти. Так в 2011 году, средняя цена на Оптовом рынке электроэнергии (ОРЭ) в 
Украине увеличилась на 40%. Однако такой рост является далеко не пределом, что 
связано с необоснованной государственной политикой в электроэнергетики. К наиболее 
не эффективным решениям относятся такие решения. 

Первое из таких решений – принятие поправок в Закон о электроэнергетике 
относительно введения специального «зёленого» тарифа на электроэнергию. Он дает 
огромные преференции производителям электроэнергии на базе возобновляемых видах 
энергии (ВВЭ) – высокий уровень тарифов, задекларированная в законе бесплатность 
подключения к сетям, привязка цен на эту электроэнергию к курсу евро, обязательность 
закупки ОРЭ всей выработанной электроэнергии. В этих условиях бум строительства 
электростанций на ВВЭ был более чем предсказуем и на сегодня задекларированы 
проекты более чем на 17 ГВт таких мощностей, прежде всего та базе солнечной и 
ветряной энергии. Внедрение этих электростанций в структуру генерирующих не снижает 
потребность в традиционных типах электростанции, но значительно ухутшает технико-
экономические показатели их работы и резко повышает требования к маневренным 
возможностям энергосистемы Украины. Это связано с постоянным изменением мощности 
ветряных и солнечных электростанций (ВЭС, СЭС) под влиянием погодных факторов. В 
результате может возникнуть необходимость снижения выработки на отечественных АЕС, 
которые дают наиболее дешёвую на сегодня электроэнергию.  

Учитывая, что уже в этом году, можно ожидать выработки только на солнечных 
электростанциях минимум 200 млн. кВт час электроэнергии, то с учётом потерь и общая 
стоимость электроэнергии для потребителей Украины возрастет как минимум на 1.2 – 1.5 
млрд. гривен. С ростом их мощности, а планируется её увеличение минимум в 5 раз к 
2015 году легко посчитать последствия для экономики Украины в целом и для 
железнодорожного транспорта в частности. 

Второе из таких решений, это принятие Украиной обязательств по выполнению 
нормативов Европейского союза по выбросам загрязнителей в атмосферу от тепловых 
электростанций к 1 января 2018 года. Это мало реально с технической точки зрения, а 
обеспечение финансирования соответствующих мероприятий предполагается за счет 
инвестиционной надбавки к тарифу. Учитывая, что решение этой проблемы стоит 
миллиарды долларов, не трудно спрогнозировать значительный рост цен на 
электроэнергию, вырабатываемую тепловыми электростанциями (ТЭС). Причем 
появление новых основных фондов обусловит возрастание амортизационных отчислений, 
что также приведет если не к дополнительному росту цен, то, как минимум, к их 
сохранению. 

Эти решения принимались без учёта интересов потребителей, в том числе и 
железных дорог Украины, которые занимают пассивную позицию. Очевидно, на 
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государственном уровне пока не до конца понимают все возможные последствия для 
экономики страны принятия подобных решений.  

Анализ показывает возможность двух направлений повышения эффективности 
электроснабжения железных дорог страны в этих условиях. 

Первый путь – инициирование на уровне высших органов государственного 
управления дискуссии о путях развития электроэнергетики страны с точки зрения 
интересов потребителей с целью пересмотра складывающейся в отрасли ситуации, 
которая ведёт к резкому росту цен на электроэнергии. 

Второй путь – сооружение собственных источников электроэнергии, что требует 
проведения соответствующих научных исследований по обоснованию их 
целесообразности, единичной мощности, видов топлива и т.д. 

Наряду с этим, необходимо активизировать деятельность, направленную на 
энергосбережение и повышение эффективности использования электроэнергии на 
железнодорожном транспорте.  

 
Алгоритмы расчета электроэнергии счётчиками разного типа 

 
Кошмак А.П., ДНУЗТ 

  
Ещё несколько лет назад контроль потребления и сбережение электроэнергии не 

были столь актуальны. Всех вполне устраивали цены на электроэнергию и 
соответствующая система её учёта на базе электромеханических (индукционных) 
счётчиков. Принцип их работы основан на подсчёте количества оборотов диска, 
вращающегося в бегущем магнитном поле. Частота вращения пропорциональна 
мощности, а количество оборотов — потребляемой электроэнергии. Такие счётчики 
просты, надёжны и дёшевы.  

 При переходе на рыночные отношения, у поставщиков электроэнергии возникла 
проблема контроля и управления её потреблением. В свою очередь, потребитель 
заинтересован в том, чтобы не переплачивать. В результате, стало необходимо увеличение 
сервисных функций счётчиков. Поставщикам необходим оперативный доступ ко всей 
информации о количестве проданной электроэнергии на данный момент и дистанционный 
контроль. Потребитель заинтересован в экономии электроэнергии за счёт использования 
различных тарифов (дневной, ночной и так далее) и в удобном способе оплаты.  

 В настоящее время, при стремительном развитии микроэлектроники и снижении 
цен на электронные компоненты, цифровые системы управления постепенно вытесняют 
своих аналоговых конкурентов. Это, в первую очередь обусловлено большим 
разнообразием микроконтроллеров и резким снижением их стоимости. Одно из главных 
преимуществ цифровых систем управления на базе микроконтроллеров — это гибкость и 
многофункциональность, достигаемые не аппаратно, а программно, не требуя 
дополнительных материальных затрат. Переход на микроконтроллерное управление 
счётчиков электрической энергии имеет ряд преимуществ, в первую очередь, повышение 
точности и надёжности, а так же многофункциональность, достигаемая за счёт малых 
аппаратных затрат.  

В зависимости от требований, современные цифровые счётчики должны в любой 
момент времени оперативно передавать требуемые данные по различным каналам связи 
на диспетчерские пункты энергоснабжающих предприятий для оперативного контроля и 
экономических расчётов потребления электроэнергии.  

Для расчёта электрической энергии, потребляемой за определённый период 
времени, необходимо интегрировать во времени мгновенные значения активной 
мощности. Для синусоидального сигнала мощность равна произведению напряжения на 
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ток в сети в данный момент времени. На этом принципе работает любой счётчик 
электрической энергии. 

Реализация цифрового счётчика электрической энергии требует 
специализированных ИС, способных производить перемножение сигналов и 
предоставлять полученную величину в удобной для микроконтроллера форме. Например, 
преобразователь активной мощности — в частоту следования импульсов. Общее 
количество пришедших импульсов, подсчитываемое микроконтроллером, прямо 
пропорционально потребляемой электроэнергии.  

Не менее важную роль играют всевозможные сервисные функции, такие как 
дистанционный доступ к счётчику, к информации о накопленной энергии и многие 
другие. Наличие цифрового дисплея, управляемого от микроконтроллера, позволяет 
программно устанавливать различные режимы вывода информации, например, выводить 
на дисплей информацию о потреблённой энергии за каждый месяц, по различным 
тарифам и так далее.  

Для выполнения некоторых нестандартных функций, например, согласования 
уровней, используются дополнительные ИС. Сейчас выпускают специализированные ИС 
— преобразователи мощности в частоту — и специализированные микроконтроллеры, 
содержащие подобные преобразователи на кристалле. Но, зачастую, они слишком дороги 
для использования в коммунально-бытовых индукционных счётчиках. Поэтому многие 
мировые производители микроконтроллеров разрабатывают специализированные 
микросхемы, предназначенные для такого применения.  
 

Пути энергосбережения транспортного средства  
 

Кравченко Е.А., Горбунов Н.Н.,  
Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля 

 
Вся энергия, которая производится тяговым транспортным средством, тратится на 

преодоление сил сопротивления и сил инерции. Ежегодно на тягу поездов тратится 
большое количество топлива и электроэнергии, стоимость которых существенно влияют 
на себестоимость перевозок. Следовательно, снижение сопротивления так же важно, как и 
увеличение коэффициента полезного действия тягового транспортного средства. 
Уменьшение сопротивления позволяет увеличить вес подвижного состава или скорость 
при том же локомотиве, снизить износ и расходы на ремонт. Проблема снижения 
сопротивления движения напрямую связана с необходимостью аэродинамической 
оптимизации подвижного состава. 

При высоких скоростях транспортного средства вентиляционными лопатками 
дисковых тормозов создается дополнительное сопротивление движения, которое 
приводит к определенным расходам мощности локомотива, особенно для 
высокоскоростных локомотивов, в которых за счет значительных скоростей 
сопротивление увеличивается. Так через вентиляционные каналы прокачивается 3000 – 
4000 м3/год воздуха, который охлаждает диск. Это приводит к затратам определенной 
мощности. Согласно проведенных исследований (табл. 1) установлено, что на 
самовентиляцию будет тратиться от 19 кВт до 1988 кВт в зависимости от типа и скорости 
транспортного средства. Соответственно общая мощность локомотива снижается на 
2,6 %– 9 % в зависимости от количества тормозных дисков в поезде, типа и скорости 
локомотива.  

Для уменьшения сопротивления движения транспортного средства предлагается 
обеспечить конструкцию дисковых тормозов дополнительными элементами, которые 
позволяют устранить циркуляцию воздуха в вентиляционных каналах во время движения.  
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Таблица 1. Мощность, затрачиваемая поездом при движении на преодоление 
сопротивления от работы дискового тормоза 

п
/
п 

Поезд 
Мощность 
поезда, 
кВт 

Скорость 
движение, 
км/ч (м/с) 

Вентиляторн
ая мощность 
тормозного 
диска, Nв1, Вт 

Суммарная 
вентиляторная 

мощность 
тормозных 

дисков, N∑в, кВт 

1 поезд «Аврора» 
(Россия) 6092 200 (56) 2060 247 

2 TVG (Франция) 22500 574,8 (159) 31065 1988 

3 
Сапсан 

(Германия, 
Россия) 

8000 250 (69,4) 3599 432 

4 
Дизель-поезд 
ADELANTE 
(ALSTOM) 

2800 200 (56) 2060 99 

5 ДР1 (Рижский) 736 120 (33,3) 521 19 
 
Применение предложенного способа позволит снизить сопротивление движения 

транспортного средства, оптимизировать эксплуатацию дисковых тормозов в режиме тяги 
и выбега, тем самым повысить эффективную мощность тягового транспортного средства, 
уменьшить расходы энергии и топлива. 
 

Перспективи впровадження регульованого електроприводу насосних установок 
 

Краснов Р.В., ДНУЗТ 
 

Електрична енергія є одним з найбільш важливих продуктів в сучасному 
індустріальному суспільстві. На сьогоднішній день підвищену увагу привертає питання її 
збереження. Це пов’язано з обмеженням основних видів енергоресурсів, зростанням 
складності їх видобування і, відповідно, високою вартістю, а також із загостренням 
глобальних екологічних проблем. Добути тонну палива і виробити відповідну кількість 
енергії майже удвічі дорожче, ніж заощадити. У зв'язку із зростанням цін на 
електроенергію і обмеженими можливостями збільшення потужності енергогенеруючих 
установок проблема економії енергії набуває останнім часом особливої актуальності. 

Енергозбереження в загальному вигляді зводиться до зниження даремних втрат 
енергії. Методом його досягнення є застосування в широких масштабах 
енергозберігаючих технологій.  

Майже 60 %, а в деяких галузях промисловості до 80 %, всієї виробленої 
електроенергії споживається електроприводами машин і механізмів, які приводять у дію 
системи в побуті та на виробництві. Таким чином доцільно вирішувати задачу 
енергозбереження при проектуванні, експлуатації та модернізації систем електропривода. 

Широкого застосування в електроприводах багатьох механізмів отримали асинхронні 
двигуни. До їхніх переваг відносяться простота конструкції, надійність та більш низька 
вартість у порівнянні з іншими видами двигунів. Вони використовуються в механізмах 
відцентрової дії, які є найбільш масовими і енергоємними споживачами електричної 
енергії. 

Гідравлічна машина, яка здійснює переміщення рідини під напором при передачі їй 
енергії, називається насосом. Насос в сукупності з електродвигуном та передаточним 

35



механізмом утворює насосний агрегат. Комплекс устаткування, що забезпечує роботу 
насосів у потрібному режимі та складається з одного або кількох насосних агрегатів, 
трубопроводів, регулюючої арматури, контрольно-вимірювальної апаратури, а також 
апаратури керування та захисту, утворює насосну установку.  

Щорічно системами водопостачання витрачається близько 300 млрд. кВт год⋅  
електроенергії, тобто приблизно 20 % всієї енергії країни, що виробляється. Високе 
енергоспоживання цих об'єктів надає важливого значення проблемі економії 
електроенергії в насосних установках. 

Більшість електродвигунів промислових насосних установок працюють в 
нерегульованому режимі. Коефіцієнт завантаження багатьох машин не перевищує 50 %, 
що викликає необхідність зниження встановленої потужності двигунів. Це не дозволяє 
отримати раціональні показники енергоспоживання зі зміною технологічних параметрів в 
широких межах, адже робота приводу в недовантаженому режимі призводить до 
величезних втрат електроенергії. 

Питанням вирішення поставленої проблеми присвятили свої роботи такі видатні 
вчені як Закладний О.М., Брацлавський І.Я., Лєзнов Б.С. 

Таким чином, набуває особливої важливості питання впровадження на 
підприємствах залізничного транспорту керованого електроприводу насосних установок 
при мінімальних затратах на проведення модернізації, що в свою чергу у майбутньому 
призведе до значної економії коштів. 

 
Резервы энергосбережения при применении сухих трансформаторов 

Кревуш О.В., ДНУЖТ 
 

Сухие трансформаторы являются безопасными и надежными, экологически 
приемлемыми, практически не требующими обслуживания и обладают исключительно 
высокой эффективностью. 

Сухие трансформаторы с герметизированными смолой эпоксидной обмотками 
отличаются некоторыми преимуществами. Смола эпоксидная в совмещении со 
стекловолокном есть материалом очень большой прочности. При этом в смолу 
эпоксидную не додаются прочие компоненты, как пластификаторы, ухудшающие её 
качества. Благодаря применению особенной схемы намотки обмоток ВН получается очень 
хорошее распределение напряжения при влиянии на трансформатор коммутационных или 
атмосферных напряжений, а очень большая механическая надёжность обмоток 
обеспечивает их устойчивость к усилиям короткого замыкания. 

Они применяются в условиях ограничения установки масляного оборудования либо 
в условиях необходимости снижения затрат на мероприятия по пожарной или 
экологической безопасности. Несомненным преимуществом данного оборудования 
является его пожарная безопасность, поскольку трансформатор содержит минимальное 
количество горючих веществ. Такой электропреобразователь характеризуется 
увеличенным сроком эксплуатации и сниженной вероятностью возникновения 
электрического пробоя при импульсных воздействиях напряжения. Тонкая эпоксидная 
изоляция защищает основную обмотку трансформатора от образования трещин при 
экстремальных перепадах температур вследствие короткого замыкания или при 
изменении погодных условий. Такое оборудование используется в регионах с 
резкоконтинентальным климатом.  

Одним из основных преимуществ сухого трансформатора являются его компактные 
размеры, он может устанавливаться внутри жилых зданий и в наружных подстанциях. 
При расположении преобразователя максимально близко к потребителю (непосредственно 
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в здании жилого дома) происходит значительная экономия электроэнергии за счет 
снижения потерь в кабельных сетях низкого напряжения. 

Амплитуда рабочих температур оборудования: среднегодовая 50 градусов Цельсия, 
среднемесячная 60, среднесуточная 80. При установке трансформатора внутри помещения 
необходима дополнительная вентиляция. 

Преимуществами данного вида оборудования являются: компактный размер, 
позволяющий выгоднее использовать пространство; высокий уровень безопасности при 
монтаже и обслуживании; простота сборки, благодаря конструкции контактных площадок 
высокого и низкого напряжения; высокая стойкость к коротким замыканиям; малые 
эксплуатационные расходы. 
         

Удосконалення непрямого способу визначення втрат електричної енергії  
в тяговій мережі 

 
Кузнецов В. Г., Босий Д. О., Кирилюк Т. І., ДНУЗТ 

 
Точне вимірювання втрат в системі тягового електропостачання неможливе через 

стохастичний характер навантаження. Тому дослідниками в різні часи запропоновані 
декілька непрямих методів, серед яких найбільше розповсюдження отримав спосіб 
запропонований МІІТом, який заснований на вимірюванні величин ампер – квадрат –
 годин шляхом встановлення відповідних лічильників втрат на фідерах тягових 
підстанцій. Коефіцієнт налаштування цих лічильників визначався для плеча навантаження 
з  еквівалентним навантаженням як відношення двох інтегральних величин – втрат 
електроенергії та інтегралу квадратури струму 

 
( )2
Wk

I t dt
Δ

=
∫

. (1) 

Недоліком такого способу визначення коефіцієнту налаштування є необхідність 
створення імітаційної моделі для конкретної ділянки без можливості теоретичного 
визначення в загальному виді. 

Для удосконалення непрямого способу визначення втрат електричної енергії в 
тяговій мережі пропонується звузити поняття коефіцієнта втрат до відношення миттєвих 
значень втрат потужності та квадрату струмів фідерів, прийнявши припущення, що по 
ділянці прослідував один електрорухомий склад з постійними навантаженням та 
середньою швидкістю. Таким чином, коефіцієнт налаштування дорівнюватиме миттєвому 
опору тягової мережі, тобто 
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Як видно з формули (2), для визначення миттєвих значень втрат електричної енергії 
необхідно в кожен момент часу t  змінювати коефіцієнт налаштування лічильника втрат 
синхронно з переміщенням навантаження. На практиці більший інтерес має інтегральне 
значення втрат електричної енергії на деякому інтервалі T , визначення якого можливе за 
допомогою еквівалентного значення опору тягової мережі, тобто  
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Авторами отримано значення миттєвих та еквівалентних опорів тягової мережі для 
різних схем живлення з врахуванням прийнятих припущень. В результаті досліджень, 
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встановлено, що миттєве значення опору тягової мережі, яке визначає втрати потужності, що 
приходяться на один фідер схеми живлення, не залежить від самої схеми, і визначається 
виразом 

 ( ) 0r Lr t t
T

= ⋅ . (3) 

де 0r  – питомий опір тягової мережі, Ом/км; 
L – довжина ділянки, км; 
T – час руху поїзда ділянкою, хв. 
Еквівалентні значення опорів для кожної схеми живлення приведені в таблиці. 

Таблиця – Миттєві та еквівалентні опори для різних схем живлення 
№ 
пор. Схема живлення ( )r t  еквr  

1 Консольна 

0
tr L
T  

0
1
2

r L

2 Двостороння 0
1
4

r L  

3 Вузлова* 0 0
2 1

11 2
r L r L  

Примітка: в чисельнику приведено значення для попутного фідера, в знаменнику – 
для суміжного. 

В результаті розрахунків встановлено, що миттєві опори для різних схем живлення 
однакові. Отримані вирази для визначення еквівалентного значення коефіцієнта втрат для 
існуючих схем живлення контактної мережі згідно з припущенням, що на 
міжпідстанційній зоні знаходиться один потяг з постійним навантаженням, що курсує з 
постійною швидкістю. Для подальшого впровадження даного методу необхідно дослідити 
залежність коефіцієнта налаштування лічильника втрат від кількості потягів на ділянці, 
температури та зносу контактного проводу. 

 
Исследование влияния дислокации и расстояния между поездами на величину 

потерь мощности в контактной сети 
 

Кузнецов В.Г., Калашников К.А., ДНУЖТ 
 

Поток поездов обуславливает нагрузку на систему электроснабжения 
железнодорожного транспорта. В связи с повышением стоимости электроэнергии, 
становится актуальной задача исследования влияния дислокации и расстояния между 
поездами на величину потерь мощности в контактной сети. Потери электроэнергии − 
важнейший показатель экономичности работы электрических сетей, один из главных 
индикаторов состояния системы учета электроэнергии, эффективности деятельности 
энергоснабжающих организаций. В современных условиях этот индикатор 
свидетельствует о накапливающихся проблемах, которые требуют безотлагательных 
решений в области совершенствования методов и средств эксплуатации электрических 
сетей. Для решения данных проблем необходимо исследовать факторы, определяющие 
величину потерь мощности в контактной сети. В реальных условиях эксплуатации к ним 
можно отнести: колебания массы поездов, а следовательно, и энергии, потребляемой 
электроподвижным составом, колебания напряжений на токоприемниках электровозов, 
изменение метеорологических условий, особенности ведения поездов машинистами, 
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особенности организации движения и, как следствие, изменение числа поездов, 
одновременно находящихся в зоне питания подстанций, и расстояния между ними. 

Для выполнения требований по организации перевозочного процесса и улучшения 
показателей эксплуатационной работы железных дорог, пропуск поездов необходимо 
осуществлять как можно быстрее, при этом должны учитываться ограничения по скорости 
движения, возможности тяговых подстанций и затраты энергии на перемещение поездов 
по выбранному участку. 

Авторами доклада проведены исследования зависимости величины потерь мощности 
в контактной сети от дислокации поездов и расстояния между поездами на 
электрифицированной линии Приднепровской ж.д. для двух межподстанционных зон 
(МЗ) в четном и нечетном направлениях. В ходе исследований установлено, что одно и то 
же количество поездов может быть пропущено по участку с различными потерями 
мощности в контактной сети в зависимости от дислокации и расстояния между поездами 
на МЗ в каждый момент времени. По полученным данным минимальные мгновенные 
потери для двух поездов на МЗ четного направления составили 918 кВт, а максимальные 
4136 кВт, на МЗ нечетного направления минимальные потери для двух поездов 1310 кВт, 
максимальные 14175 кВт. Вариация мгновенных потерь мощности в зависимости от 
дислокации и расстояния между поездами достигает − 3,5 раза на МЗ четного направления 
и почти 10 раз на МЗ нечетного направления. Сумарные потери мощности в контактной 
сети при проследовании поездов всего участка МЗ в четном направлении − 100533 кВт, в 
нечетном − 94461 кВт. Данные результаты величины потерь мощности в контактной сети 
можно получить при соблюдении оптимальных расстояний между поездами, которые 
изменяются в процессе движения по участку в каждый момент времени. При движении 
поездов с постоянным минимальным расстоянием между поездами в 1 км (с учетом 
безопасности движения) получены следующие результаты суммарных потерь мощности в 
контактной сети: 

− четные поезда − 124406 кВт; 
− нечетные поезда − 95094 кВт. 
Таким образом, потери мощности в контактной сети с учетом дислокации поездов 

меньше, чем потери при движении с постоянным расстоянием. 
 

Методические подходы к оценке общей энерго-экологической эффективности 
реализации мероприятий по снижению потребления электроэнергии на 

железнодорожном транспорте 
 

Кузнецов В.Г.,  ДНУЖТ, Костюковский Б.А., Шульженко С.В., ИОЭ НАН Украины 
 

При оценке целесообразности реализации мероприятий по повышению 
эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), важное значение 
имеет корректное определение энерго-экологического эффекта, под которым надо 
понимать общее снижение потребления ТЭР и негативного воздействия на окружающую 
среду в национальной экономике. Это позволяет обоснованно проводить государственную 
политику в области повышения эффективности энергетических ресурсов и 
энергосбережения. 

 При реализации мероприятий на железнодорожном транспорте ведущего к 
снижению потребности в электроэнергии, кроме прямого снижения такого потребления 
ΔERMi, где i – индекс соответствующего мероприятия, i=1÷ I, необходимо учитывать 
снижение потерь в электроэнергии: 

1.  В распределительных сетях областных энергоснабжающих компаний 
напряжением ниже 220 кВ - ΔERSi. 
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2.  В магистральных сетях «Укрэнерго» с напряжением свыше 220 кВ - ΔEMSi. 
3.  На собственные нужды электростанций -  ΔESNi. 
Таким образом, при реализации мероприятий по снижения электропотребления 

кроме прямого возникает дополнительный, системный эффект который равняется сумме 
приведенных выше составляющих. Т.е. общий эффект может быть представлен в виде: 

                                              i i iESUM EPR ESIΔ = Δ + Δ , (1) 
где  ΔESUMi, ΔEPRi, ΔESIi – соответствует общему, прямому и системному эффектам. 

 Методология оценки системного эффекта в распределительных сетях областных 
энергоснабжающих компаний приведена в  отчёте по научно-исследовательской работе 
«Оценка объёмов сокращения выбросов парниковых газов за счёт снижения 
технологических расходов в распределительных сетях Украины», которая выполнена в 
ИОЭ НАН Украины.  В основу методики положено использования приведенной в форме 
статистической отчётности 1Б-ТВЕ данные по усредненным потерям в линиях 
электроэнергии разных классов напряжений и при трансформации электроэнергии при 
передаче электроэнергии с одного класса напряжения на другой. 

Для оценки снижения потерь в магистральных сетях может быть использована 
усреднённая оценка потерь в сетях свыше 220кВ, которая имеется у «Укрэнерго» или 
Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики. Для оценки снижения 
расходов на собственные нужды электростанций источники информации аналогичные. 

Таким образом, полное снижение потерь при реализации I группы мероприятий по 
снижению потерь электроэнергии на железнодорожном транспорте может быть 
определено из выражения:  

                             
1
(

I
i i i i

i
ESUM ERM ERS EMS EMS

=
Δ = Δ + Δ + Δ + Δ∑ ) (2) 

На основании  расчёта ΔESUM  по известным усредненным коэффициентам расхода 
j, j=1÷ J, вида ТЭР – bj, при производстве электроэнергии можно рассчитать экономии 
первичных видов ТЭР по выражению: 

                                                          j jESUM b ESUMΔ = ⋅Δ  (3) 
Аналогично рассчитывается снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 

гидросферу и литосферу, а также выбросы парниковых газов, однако вместо 
коэффициента bj, используется усредненный коэффициент выбросов загрязняющих 
веществ и парниковых газов - ap, где p – вид загрязнителя или парникового газа. p=1 ÷P:  

                                                        p pESUM b ESUMΔ = ⋅Δ  (4) 
Полученные оценки ΔESUM, ΔESUMj, ΔESUMp позволяют оценить эффективность  

реализации энергосберегающих мероприятий с точки зрения приоритетности и 
целесообразности их реализации.  

Проведенные исследования показывают, что системный эффект даёт дополнительно 
10 – 15 % снижения потребления электроэнергии.   

 
Проблеми використання прогресивних методів закупівлі електроенергії на 

Львівській залізниці 
 

Кузнецов В.Г., Фічоряк Ф.О., ДНУЗТ 
 

Найважливішими завданнями енергетичної політики України є вдосконалення 
відносин на енергетичних ринках, запровадження ефективного регулювання, забезпечення 
енергетичної безпеки. В Україні вже більше десяти років функціонує Оптовий ринок 
електричної енергії (ОРЕ), який є впорядкованою системою здійснення операцій купівлі-
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продажу електричної енергії. Діюча в Україні модель енергоринку, яка порівняно з 
традиційною схемою постачання споживачам електроенергії лише власниками (чи 
користувачами) місцевих (локальних) електромереж, надає право на постачання 
електроенергії також й іншим суб’єктам господарювання, які отримали ліцензію на 
постачання електроенергії за нерегульованим тарифом (незалежні постачальники). При 
цьому для незалежного постачальника не обмежується територія його діяльності, в той 
час як постачання електроенергії за регульованим тарифом здійснюється 
енергопостачальними компаніями ( обленерго) лише в межах визначеної їм території (в 
межах належних їм електромереж). Таким чином споживач  може придбати 
електроенергію як у обленерго за регульованим тарифом, так і у незалежного 
постачальника за нерегульованим тарифом. При цьому ринок постачання електроенергії 
за регульованим тарифом знаходиться у стані природної монополії для значного кола 
споживачів, які не мають можливості придбати електроенергію у незалежного 
постачальника (населення, бюджетні організації, споживачі комунальної сфери тощо), 
тоді як ринок постачання електроенергії за нерегульованим тарифом є конкурентним. В 
той же час споживачі із значними обсягами споживання електроенергії (в основному 
промислові споживачі) отримали право вибирати собі постачальника електроенергії між 
обленерго та незалежними постачальниками і отримувати електроенергію за 
регульованим тарифом або за нерегульованим тарифом.Укрзалізниця є значним 
споживачем енергетичних ресурсів. В зв'язку з переходом до ринкової економіки, та 
значним зростанням цін на енергоресурси, виникла необхідність збільшити ефективність 
управління енергоспоживанням, оскільки це відповідає економічним інтересам 
постачальників і споживачів електроенергії, а одним із напрямків вирішення даної задачі 
являється точний контроль і облік електроенергії. Саме цей напрям повинен забезпечити 
значну частину загального енергозбереження. Одним з найважливіших компонентів ринку 
електроенергії є його інструментальне забезпечення, яке є сукупністю систем, приладів, 
пристроїв, каналів зв'язку, алгоритмів і тому подібне,  для контролю і управління 
параметрами енергоспоживання. Базовою формування і розвитку  інструментального 
забезпечення є автоматизовані системи контролю і  обліку  споживання електроенергії. 

Значна частина зекономлених коштів припадає на ОРЕ. Кафедра електропостачання 
ДІІТу плідно співпрацює з Донецькою залізницею щодо обгрунтування впровадження 
біль вдосконалих методів закупівлі електроенергії. Переваги виходу Львівської залізниці 
на самостійну закупівлю електроенергії з Оптового ринку електроенергії України теж 
очевидні. Але для можливості розрахунків за електроенергії за оптовими цінами Львівська 
зілізниця має віришити низку технічних та юридичних питань.  

Договори купівлі-продажу електроенергії між оптовим постачальником 
електроенергії  (Державним підприємством «Енергоринок»)  та постачальником 
електричної енергії за регульованим тарифом» всіх ліцензіатів, в тому числі ДТГО 
«Львівська залізниця» укладаються відповідно до Постанови НКРЕ від 11 травня 2006 
№577 «Про схвалення Примірного договору купівлі-продажу електроенергії між оптовим 
постачальником електричної енергії (Державним підприємством «Енергоринок») та 
постачальником електричної енергії за регульованим тарифом». Договір буде підписаний 
після надання всіх додатків, погоджених у відповідних обленерго. На даний час додатки 
погоджені усіма ліцензіатами та знаходяться в ДП Енергоринок», крім ПАТ 
«Львівобленерго». На сьогодні питання погодження додатків з ПАТ «Львівобленерго»до 
договору з ДП «Енергоринок» залишається не врегульованим.  

Практично на всіх дистанціях електропостачання необхідно придбати ноутбуки для 
програмування лічильників. Для організації  резервних  каналів зв’язку до підстанцій  
необхідно придбати  GSM-модеми.  На деяких дистанціях елеткропостачання відсутні в 
достатній кількості багатофункціональні лічільники, трансформатори струму. Так на 
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Львівській дистанції електропостачання  не перенесено на межу балансової належності 
розрахунковий облік по вводу №4 ЕЧЕ Клепарів через відсутність трансформаторів 
струму, багатофункціональних лічильників. На ЕЧ-Ужгород вимірювальні комплекси  по 
51 точці обліку не відповідають вимогам ІКОЕ, в т.ч. по 38 точках обліку, задіяних в 
АСКОЕ, через не відповідність повірених трансформаторів струму та напруги класу 
точності 0,5. За результатами повірки, проведеної в 2-му кварталі 2011 року,  96 
трансформаторів  струму та напруги  6,10, 35  і 110кВ  не пройшли за класом точності 0,5. 
Виконано повірку по тягових підстанціях Ужгород, Чоп, Батьово, Мукачево, Чинадієво, 
Свалява,Вовчий, Бескид, Скотарськ, Воловець, Перечин, Жорнава, Великий Березний, 
181км, 173км, Сянки, Лавочне (в 4-му кв.2010р.) та п/ст Затисянка Виноградівського РЕМ. 
Відповідно до затвердженого графіка не перенесено на межу балансової належності 
розрахунковий облік по вводах 110кВ тягових підстанцій Сянки, Лавочне, Бескид через 
відсутність трансформаторів струму, напруги, багатофункціональних лічильників, 
кабельно-провідникової продукції.Розрахунковий облік по вводах 110кВ по ЕЧЕ Лавочне 
та ЕЧЕ Бескид здійснюється на межі балансової належності, проте вимірювальні 
комплекси цих введень не відповідають вимогам ІКОЕ (ТН-110кВ не пройшли повірку за 
класом 0,5, не приведено у відповідність до вимог вторинні кола). 

По ЕЧ-Рівне необхідно виконати графік перенесення розрахункового обліку  на межу 
балансової належності, складеного за  рішенням НКРЕ. По ЕЧ-Стрий вимірювальні 
комплекси  по  25  розрпахункових точках обліку не відповідають вимогам ІКОЕ через те, 
що  за результатами державної метрологічної повірки, проведеної у 2010 році, 40 
трансформаторів струму та напруги 100, 35, 10кВ не пройшли за класом точності 0,5 та за  
технічним станом. Відповідно до затвердженого графіка не перенесено на межу 
балансової належності розрахунковий облік по вводах 110 кВ тягових підстанцій 
П’ятничани через відсутність трансформаторів струму, напруги, багатофункціональних 
лічильників, кабельно-провідникової  прдукції.  

Також для ЕЧ-Рівне, ЕЧ-Ужгород та ЕЧ-Стрий необхідно додатково прокласти 
близько 2,5 км кабеля для організації  основних цифрових каналів зв’язку до тягових 
підстанцій.  

 
Расчет рациональных режимов работы тяговых подстанций постоянного тока 

на основе генетического алгоритма 
  

Кузнецов В.Г., Шинкаренко В.І., Коваленко Н. В., ДНУЗТ 

Определение рациональных режимов систем тягового электроснабжения − важная 
составляющая в общей проблеме рационализации перевозочного процесса. 

Внедрение оптовых и дифференцированных тарифов на энергоносители требует 
пересмотра принципов управления оборудованием системы электроснабжения. 
Регулировка режимов увеличивает количество механических переключений 
коммутационного оборудования, влияющего на надежность их работы. Поэтому задачу 
повышения экономической и энергетической эффективности системы электроснабжения 
необходимо решать комплексно. 

Рациональные режимы функционирования систем тягового электроснабжения 
постоянного тока определяются при учете следующих введенных параметров 
(ограничений): 

− участок тяговой сети; 
− количество подстанций на участке; 
− тип оборудования подстанций; 
− количество узлов на межподстанционных зонах. 
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Целевая функция задачи определения рациональных режимов систем тягового 
электроснабжения представляет собой сумму приведенных затрат на перевозочный 
процесс и имеет вид: 

1

1 1 1
[ ( ) ( ( ) ) ] min,

T N N
m m Ti yii Пi

m i i
С Ce t t P P P Y

−

= = =
= Δ + Δ + Δ + →∑ ∑ ∑

               (1) 
где   Ce(t) − тарифы на электроэнергию, которая потребляется на перевозочный процесс 

(одноставочные, оптовые, дифференцируемые); 
ΔРТi − потери мощности в тяговой сети i -ой зоны без учета уравнительных токов; 
ΔРyi − потери мощности в тяговой сети i -ой зоны, вызванные неравенством 
электродвижущих сил (ЭДС) подстанций; 
ΔРПі − потери мощности в оборудовании i -ой тяговой подстанции; 
Υ − ущерб, который учитывает ненадежность трансформаторов и переключающих 
устройств; 
Т − период времени, за которое определяются затраты. 

При выборе рациональных режимов функционирования систем электроснабжения 
магистральных железных дорог постоянного тока будут определены расписание 
изменений (изменяемые параметры): 

− количества одновременно работающих понижающих и тяговых трансформаторов 
на каждой подстанции; 

− уровней напряжений на оборудовании; 
− схем подключения линий к узлам. 
Для нахождения рациональных режимов функционирования систем тягового 

электроснабжения постоянного тока был разработан программный комплекс, который 
включает в себя следующие составные элементы: 

− тарификацию; 
− оценку надежности оборудования; 
− моделирование участка тяговой сети; 
− формирование научно-справочной информации; 
− моделирование поездной ситуации; 
− расчет потерь в тяговой сети; 
− расчет потерь в оборудовании подстанции; 
− поиск рациональных режимов систем тягового электроснабжения. 
Для решения задачи нахождения рациональных режимов функционирования систем 

тягового электроснабжения постоянного тока был выбран метод с использованием 
генетического алгоритма.  

Для начала работы генетического алгоритма необходимо смоделировать участок 
тяговой сети (вести информацию о количестве подстанций на участке, их начальные и 
конечные пикеты, типы оборудования на подстанциях, число путей и узлов на зонах, и 
схемы подключения путей к узлам) и сформировать научно-справочную информацию о 
поездах, электровозах, понижающих и тяговых трансформаторах, выпрямительных 
агрегатах, сглаживающих фильтрах. Генетический алгоритм работает с множеством 
особей, которые являются возможным вариантом решения поставленной задачи. Особи 
представляются хромосомами – векторами, в которых закодировано решение задачи. В 
хромосоме представляется информация о количестве работающих на подстанции 
трансформаторах, коэффициенте трансформации и схеме подключения путей к узлам. Для 
каждой подстанции и межподстанционной зоны отводится определенное количество ген. 

Изначально хромосомы каждой особи заполняются случайным образом. Особи 
оцениваются мерой приспособленности − целевой функцией (1). Из существующей 
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популяции формируются родительские пары и с заданной вероятностью происходит 
процесс кроссинговера (обмен генами между родительскими парами). С заданной 
вероятностью происходит мутация (изменение одного гена в хромосоме особи) для того, 
чтобы увеличить вариабельность популяции, и формируется новое поколение. Для 
каждой особи в новом поколении вычисляется приспособленность. 

Происходит проверка достижения критерия окончания процесса формирования 
новых популяций. Если работа генетического алгоритма не завершается, то процесс 
повторяется с момента выбора родительских пар. Иначе пользователю выдается результат 
работы генетического алгоритма − лучшая особь последней популяции. Информация этой 
особи декодируется и выдается регламент переключения оборудования, который 
обеспечит снижения стоимости потерь электроэнергии на выбранном участке тяговой 
сети. 

 
Впровадження технологій енергозбереження при перевезеннях  

залізничним транспортом 
 

 Курган М.Б.,  Байдак С.Ю., Хмелевська Н.П.,  ДНУЗТ 
 

З 90-х років минулого століття країни Західної Європи розпочали розробку програм з 
економії енергоресурсів. Довгострокова Програма енергозбереження діє і на залізничному 
транспорті України. Залізниці поступово переходять на повне оснащення автоматичною 
системою комерційного обліку електроенергії. За останні 10 років енергоємність 
залізничного транспорту зменшилась майже на 50 %.  

Метою роботи є дослідження щодо зменшення витрат електроенергії на тягу поїздів 
на ділянці Знам’янка-П’ятихатки Одеської залізниці. Вихідні дані отримані від служби 
електропостачання Одеської залізниці: тягові підстанції розташовані на станціях 
Знам’янка, Олександрія і П’ятихатки. Фідерні зони: Знам’янка – Пантаївка (14 км), 
Пантаївка-Олександрія (24 км), Олександрія-Щаслива (25 км), Щаслива-П’ятихатки 
(40 км). Схема живлення ділянки – двостороння, підвіска напівкомпенсована ПБСМ-
95+МФ100. 

Для дослідження питань енергозбереження  при перевезеннях залізничним 
транспортом були розраховані величини сили току для вантажних поїздів в парному й 
непарному напрямках, що дозволило визначити річне споживання електроенергії на тягу 
поїздів і  втрати електроенергії в тяговій мережі. Так як  довжина фідерних зон різна 
( зL =14…40 км) і кількість поїздів, що одночасно знаходяться на фідерній зоні, також 
різне (від 1-го до 4-х), то за результатами розрахунків побудовано графіки, які дозволяють 
встановити втрати потужності в тяговій мережі.  

Подальшим завданням дослідження було встановлення схеми пропуску поїздів по 
ділянці за умови забезпечення потрібної пропускної спроможності і мінімальних витрат 
електроенергії на тягу поїздів. 

На основі моделі і програми розрахунків, розроблених проф. Босовим А.А., 
досліджено фактори, що впливають на раціональний пропуск вантажних поїздів по 
ділянці і розроблено рекомендації щодо збереженню витрат енергоресурсів на тягу 
поїздів. 

Пропуск поїздів здійснювався за мінімальний час з урахування обмеження швидкості 
руху, потужності тягових підстанцій і мінімальних витрат електроенергії на тягу поїздів. 
За умови руху поїздів з максимально допустимою швидкістю в якості критерію 
оптимальності приймався час руху на відрізку шляху, який мінімізуємо. Описаний процес 
визначається загальною кількістю поїздів N, що одночасно знаходяться на ділянці, та 
числом поїздів К, яке необхідно пропустити по даній дільниці. Задаючись числом N, 
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визначаємо відстань між поїздами. Перебираючи N від 1 до максимально допустимого за 
умови  безпеки пропуску поїздів по ділянці, визначався час, за який буде пропущено К 
поїздів, сумарні витрати в мережі, та питомі витрати в одиницю часу, а також 
характеристики міжпоїзних інтервалів як у часі, так і за відстанню. Тим самим надається 
можливість прийняття рішення, як і яким чином пропускати необхідну кількість поїздів 
по даній дільниці. 

Програмна реалізація, викладеної теорії, виконана в середовищі символьних 
обчислень Maple. В результаті розрахунків встановлено, що  мінімальні втрати  в мережі з 
постійними міжпоїзними інтервалами майже на третину  більші, ніж втрати з урахуванням 
місця розташування поїздів. 

На основі проведеного дослідження встановлено, що на сучасному етапі постановка  
і вирішення задачі енергозбереження потребує системного підходу. Показано, що на 
напрямку Знам’янка-П’ятихатки при розмежуванні вантажних і пасажирських перевезень 
(пасажирський хід через Полтаву) за рахунок скорочення зупинок поїздів при схрещенні і 
обгоні можна зменшити на 12-15% витрати електроенергії на тягу поїздів. Встановлено 
залежності витрат електроенергії від основних факторів, як то маси поїзда, 
вантажонапруженості, інтервалу між поїздами, що дає можливість прогнозувати і 
оцінювати результати заходів по енергозбереженню.  

До теперішнього часу для забезпечення необхідної пропускної спроможності й 
безпеки руху поїздів застосовується інтервальне регулювання. Розрахунки показали, що 
мінімальні втрати електроенергії в контактній мережі при русі з постійними міжпоїзними 
інтервалами більші, ніж втрати з урахуванням місця розташування поїздів у межах 
фідерної зони. При застосуванні супутникових технологій і системи передачі даних 
ГЛОНАСС/GPS, сформульовані в роботі пропозиції щодо організації руху поїздів з 
контролем встановленої між ними відстаней реальні. 

 
Економічна ефективність електрифікації  залізничних  ліній  

 з інтенсивним рухом вантажних поїздів 
 

Курган М. Б., Фадєєв В.О, ДНУЗТ 
 

Згідно із Стратегією розвитку залізничного транспорту на період до 2020 року 
передбачається технічне переоснащення об'єктів інфраструктури залізниць, зокрема 
підвищення  пропускної  спроможності залізничних ліній за напрямками Знам'янка - 
Долинська - Миколаїв - Херсон – Джанкой, подальша електрифікація залізничних ліній з 
інтенсивним рухом вантажних поїздів. 

Так, у 2008 році електрифікована ділянка Користівка-Бурти і збудована друга 
головна колія. У 2011 році електрифікована ділянка від Полтави до Кременчука.  

В програмі розвитку напрямків, що ведуть до морських портів одним з „вузьких” 
місць є напрямок Знам’янка-Долинськ-Миколаїв з виходом на Колосівку. Херсон, 
Джанкой. Впровадження технологій енергозбереження при перевезеннях залізничним 
транспортом на цьому напрямку розглядається в контексті електрифікації залізниць 
України зі спорудженням другої головної колії.  

Електрифікація Долинська - Миколаїв - Херсон – Джанкой передбачає вибір роду 
струму і станції стикування (змінний-постійний струм). Проведене дослідження показало, 
що електрифікацію дільниці доцільно виконувати на змінному струмі зі спорудженням 
станції стикування біля ст. Джанкой. При організації стикування на ст. Вадим або ст. 
Красноперекопськ необхідно будівництво 4 або 5 тягових підстанцій постійного струму 
замість двох по рекомендованому варіанту. Крім того, при електрифікації дільниці на 
постійному струмі необхідно споруджувати живлячі ЛЕП упродовж усієї дільниці, що 
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значно збільшує вартість будівництва, крім того трасувати лінію буде дуже складно в 
зв’язку з необхідністю додаткового відводу земель, та відсутності коридору для проходу.  

В цілому, навіть з урахуванням виконання захисту ліній зв’язку від дії змінного 
струму, вартість електрифікації дільниці на змінному струмі приблизно на 30% нижча, 
ніж на постійному струмі. 

 Будівництво другої колії, електрифікація та модернізація систем сигналізації і зв’язку на 
напрямку  Знам‘янка – Долинська – Миколаїв – Херсон – Вадим – Джанкой  забезпечать 
зростаючі обсяги перевезень, енергозбереження при перевезеннях залізничним транспортом, 
та зменшення експлуатаційних витрат. Підвищення пропускної спроможності напрямку буде 
сприяти подальшому розвитку не тільки підприємств району тяжіння напрямку, а і більшості 
галузей господарського комплексу України, та забезпеченню функцій транзиту по 
транспортних коридорах для країн-експортерів СНД і Прибалтики. Буде вирішено питання 
пропускної спроможності напрямку на віддалену перспективу. 

Будівництво другої колії і електрифікації напрямку дозволяє не тільки освоїти зростаючі 
обсяги перевезень, підняти дільничну швидкість руху вантажних поїздів на 20 – 25 %, що 
дасть можливість скоротить термін доставки вантажів, а також суттєво зменшити 
експлуатаційні витрати, пов’язані із поліпшенням організації руху поїздів, уникнуть значної 
кількості гальмувань і розгонів при виконані обгонів та схрещувань поїздів.  

Електрифікація, крім підвищення швидкості руху й продуктивності праці, дозволить 
одержати значну економію дорогого дизельного палива й поліпшити екологічну 
обстановку в розглянутому регіоні за рахунок виключення шкідливих викидів (продуктів 
згоряння дизельного палива) в атмосферу по Придніпровській залізниці – близько 180 
тис.т/рік, по Одеській залізниці –  близько 590 тис. т/рік. 

Зміна напрямку руху частки пасажирських поїздів скоротить їх маршрут на 130 км і 
зменшить час їх прямування в середньому на 2 год., що дасть змогу суттєво скоротити 
експлуатаційні витрати у пасажирському русі поїздів, крім того дозволить частково 
розвантажити напрямок Запоріжжя – Мелітополь – Джанкой, особливо у період масових 
літніх пасажирських перевезень.  
 
Вплив комутації струму у вентилях перетворювальних установок електровозів на 

кола залізничної автоматики 
 

Куриленко О.Я., ДНУЗТ 
 
Як відомо, при комутації струму у напівпровідникових перетворювачах - переході 

навантаження з однієї групи на іншу, створюється короткозамкнене коло, у якому 
циркулює енергія, яка була накопичена у індуктивних елементах схеми. При завершені 
переходу струму с з однієї групи вентилів на іншу групу вентилів перетворювача стрімко 
наростає зворотна напруга на групі, що закінчує роботу. Цей процес, як правило, має 
коливальний характер, що обумовлюється впливом результуючою ємністю, що 
складається з ємностей вентилів та ємностей конденсаторів снаберних кіл. На сучасному 
електрорухомому складі ці результуючі ємності різко зменшилися, оскільки зменшилась 
кількість вентилів (за рахунок підвищення класів та номінальних струмів), що призвело до 
зміни частоти власних коливань, як правило у більшу сторону. Це призведе до зменшення 
ефективності фільтрів, що встановлюються у колах автоматики та зв’язку на 
електрифікованих залізницях. Таким чином, представлені передумови дозволяють 
визначити напрям досліджень, метою яких є визначення співвідношень, часових та 
частотних характеристик коливальних процесів у колах перетворювачів сучасних 
електровозів, під впливом власних ємностей та індуктивностей. 
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Применение отработанной щебеночно-грунтовой смеси в качестве защитного слоя 
земляного полотна 

 
Линник Г.О.,  УЗ, Петренко В.Д., Гузченко В.Т., Тютькин А.Л., ДНУЖТ 

 
При проведении капитального ремонта или модернизации железнодорожного пути 

земляное полотно усиливают различными материалами: геотекстилем, минеральной 
смесью, щебнем и др. Использование новых материалов требует дополнительных затрат, 
связанных с добычей скальных пород, изготовлением щебня и его транспортированием к 
месту укладки и др. 

При проведении поточных и капитальных ремонтов пути, освобождаются 
значительные объёмы щебня, которые складируются вблизи пути, что требует 
дополнительных площадей. Кроме того, усложняются условия эксплуатации пути и 
загрязняются земельные отводы. В связи с этим предложено использовать для устройства 
земляного полотна щебеночно-грунтовой смесь, которая освобождается при замене 
старого щебня на новый с помощью машин глубокой очистки, например RM-80 и др. 

Исследование физико-механических свойств таких смесей показало, что они имеют 
характеристики упругих материалов, пригодных для устройства земляного полотна. Были 
определены также насыпная плотность, пористость, фракционный состав, степень 
неоднородности, влажность и модуль деформации указанных смесей. 

На основании выполненных исследований были предложены проектные варианты 
конструкции земляного полотна, усиленного щебеночно-грунтовой смесью и 
геотекстилем. Кроме того, рассмотрены варианты использования смесей для 
строительства второго пути, отсыпки контрбанкетов и применения в качестве нижнего 
балластного слоя при строительстве и реконструкции автодорог. 

Таким образом, использование предложенных способов усиления пути и утилизации 
отработанных материалов дают возможность существенно снизить затраты на 
строительство либо ремонт железнодорожных и автодорожных путей за счет повторного 
использования отработанных строительных материалов.  

 
Перспективи використання регенеративних косвено - випарних пристроїв в 

системі кондиціонування кабіни машиніста локомотиву 
 

Луценко О.А., Могила В. І.,  
Східноукраїнський національний університет імені В. Даля,  

 
Створення сучасного рухомого складу залізничного транспорту припускає 

використання систем кондиціонування повітря для приміщень, де очікується тривала 
присутність людей. Надзвичайно актуальною стає ця проблема для персоналу, що 
відповідає за безпеку і безаварійність руху (у тому числі, для локомотивної бригади). 
Підтримка комфортних параметрів довкілля знижує вірогідність виникнення професійних 
захворювань (зокрема, нервовою і серцево-судинною систем, опорно-рухового апарату і 
тому подібне). 

Дослідження, ХК "Лугансктепловоз", що проводяться, НВО "Кондиціонер" 
(Україна), ВНИТИ і ВНИИЖТ (РФ), не дозволили отримати надійну серійну систему 
кондиціонування кабіни машиніста локомотиву (парокомпресійного типу з 
використанням фреону). Основними недоліками існуючих систем є їх громіздкість, 
моноблочна виконання, недостатня надійність при експлуатації, висока вартість.  

Разом з випробуваннями класичних систем кондиціонування, ВНИТИ і Одеським 
інженерно-будівельним інститутом проводилися науково-дослідні роботи про можливість 
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використання регенеративного побічно-випарного охолоджувача (РКИО) повітря для 
кабіни машиніста локомотиву. Розроблена конструкція РКИО мала один істотний недолік 
- використання пористих міпластових пластин. Це привело до цілого ряду негативних 
наслідків, що, кінець кінцем, не дозволило використовувати його на рухомому складі 
залізниць. 

Проте, інтерес до цих схем кондиціонування існує практично у всьому світі (компанії 
"Caterpillar", "NovelAire Technologies", "Otterbein Engineering" та ін.). Він забезпечується 
наступними чинниками: простота і низька вартість конструкції, мінімальні значення 
енергоспоживання при експлуатації, екологічна чистота. Схеми регенеративних косвено-
випарних систем охолодження повітря, розроблені іноземними компаніями (аналогічні 
РКИО і відмінні від нього), використовуються на рухомому складі транспорту і в 
цивільному будівництві. 

Застосування цих схем на транспорті повинне передбачати забезпечення достатньої 
холодопродуктивності при мінімальних геометричних розмірах, рівнях шуму і вібрації. 
При цьому бажано, щоб пристрої, що розробляються, могли забезпечувати як 
охолодження повітря в жарку пору року, так і його нагрів в холодне. Вказані вимоги 
визначають напрями досліджень цієї проблеми, які мають бути пов'язані з використанням 
сучасних тепло- масообмінних апаратів і систем повітропостачання. 

Проведені дослідження дозволили створити косвено-випарний пристрій для системи 
кондиціонування кабіни машиніста, який дозволяє реалізувати холодопродуктивність 
кондиціонера до значень 2580 Вт, що забезпечує температуру повітря +26 оС  в кабіні 
машиніста тепловоза 2ТЭ116 при температурі навколишнього середовища +45 оС і 
відносній вологості 90%. 
 
Електропостачання контактної мережі постійного струму  з живленням підвищеною 

напругою по підсилюючому дроту через перетворювач 6/3 кВ 
 

 Ляшук В.М., Осіпова О. В., ДНУЗТ 
  

Для збільшення відстанями між тяговими підстанціями постійного струму або 
живлення довгих консольних ділянок при якому  відбувається  зниження напруги в 
контактній мережі і обмеження потужності, що розвивається локомотивами, 
можливе живлення тягової мережі по підсилюючому дроту напругою 6кВ. 

Відсутність досить потужної мережі змінного струму поблизу ділянки залізниці 
і спорудження додаткової підстанції вимагає значних капіталовкладень. Живлення 
контактної мережі постійного струму на ділянці між існуючими тяговими 
підстанціями доцільно виконувати через знижуючий перетворювач з вхідною 
напругою 6кВ, що живиться по ізольованому від контактної мережі підсилюючому 
дроту. Такий принцип  побудови системи енергопостачання консольного живлення 
був реалізований в 1971. 

Вживання сучасних транзисторів IGBT дозволяє істотно підвищити надійність 
перетворювача і спростити його схему. Перетворювач постійного струму підвищеної 
вхідної напруги 6кВ в постійний струм напругою контактної мережі 3,3 кВ є 
багатофазний перетворювач постійного струму, виконаний за схемою з широко-
імпульсним регулюванням напруги на накопичувальних дроселях, що дозволяє 
забезпечити вищу якість електропостачання контактної мережі.  

Перетворювач виконаний за безтрансформаторною схемою і включає шість 
IGBT-транзісторніх  ключів, три діодні ключі, три накопичувальні дроселі і 
фільтрове устаткування. Виконання перетворювача за шестиканальною схемою 
забезпечує збереження його працездатності при відмові одного або декількох каналів 
з відповідним зниженням вихідної потужності. Допустимий рівень псофометричної 
напруги в контактній мережі забезпечується вживанням аперіодичних і резонансних 
фільтрів. 
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Дослідження енергетичних показників при застосуванні системи електропостачання 

з екрануючим та підсилюючим проводами різного конструктивного виконання 
 

Мандич В.Г., Яровий В.С., ДНУЗТ 
 
У зв'язку розвитком і розширенням Українських залізниць продовжує зростати 

вантажообіг і витрата електричної енергії на тягу поїздів. Важливим фактором при цьому 
є проблема підвищення ефективності роботи електрифікованих залізниць, скорочення 
втрат енергії в системі електротяги. Продовження електрифікації на змінному струмі 
висуває актуальні завдання підвищення ефективності цієї системи. З'являються 
можливість зменшення числа тягових підстанцій на знову електрифікованих ділянках, 
збільшення довжини фідерних зон. 

Відомі системи електропостачання, що дозволяють збільшити відстань між тяговими 
підстанціями в 1,5-2 рази - до таких систем відноситься система з екрануючим та 
підсилюючим проводами (ЕПП). 

Особливо велика ефективність системи ЕПП для високошвидкісних магістралей. За 
кордоном така система стала використовуватися з початку 90-х років (Німеччина, Іспанія). 

Існує безліч варіантів для покращення енергетичних показників системи з ЕПП 
класичного виконання: 

- тягова мережа з ЕПП з розчепленим екрануючим проводом; 
- тягова мережа з ЕПП із просторово-ромбовидної автокомпенсованої контактної 

підвіски (ПРАКС); 
- тягова мережа з ЕУП з посилюючим проводом в ізолюючій оболонці. 
Розрахунок опорів систем з ЕПП різних конструкцій приведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Опори систем з ЕПП різних конструкцій 

Конструкція Активна складова 
r, Ом/км 

Реактивна 
складова x, Ом/км 

Повний опір z, 
Ом/км 

Звичайна 0,118 0,278 0,302 
З розщепленим екрануючим 

проводом, 0,118 0,271 0,296 

ПРАКМ 0,123 0,33 0,352 
Із застосуванням ізольованих 

проводів 0,113 0,238 0,263 

Проведений аналіз показує, що відомі системи тягового електропостачання типу 
ЕПП з відстанями між підстанціями до 60 – 70 км забезпечують економію енергоресурсів 
на тягу поїздів. У цих системах знижені активні й індуктивні опори тягової мережі й за 
цей рахунок зменшені втрати електроенергії й знижені впливи на лінії зв'язку. 

 
Моніторингові системи попередження та боротьби з ожеледоутворенням  

на лініях електропередач електрифікованих залізниць 
 

Мандич В.Г., Левицька В.В., ДНУЗТ 
 

При певних метеорологічних умовах (температурі й вологості повітря, напрямку й 
швидкості вітру) може мати місце утворення ожеледі на проводах контактної мережі (КМ) 
та повітряних лініях (ПЛ) електрифікованих залізничних ліній.  

Навантаження, що виходять при цьому, на проводах і тросах звичайно перевищують 
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їхню власну вага і у сполученні з вітром викликають їхній обрив, а через погіршення 
якості струмознімання, що супроводжується відривами струмоприймача від контактного 
проводу, виникають дугові розряди, що обумовлюють можливість перепалу проводу і 
ушкодження струмоприймачів. Отже, виникає необхідність передбачити процес 
ожеледоутворення на проводах КМ та ПЛ. 

Застосування моніторингових систем дасть можливість вчасно реагувати на 
ожеледоутворення ще на початковій стадії (рис.1). 

 
Рис. 1.  Системи моніторингу ожеледоутворення на високовольтних лініях: 

АОС - антиожеледна система 
АІСКНО - автоматизована інформаційна система контролю навантаження ожеледі 

АСУВЗО - автоматична система управління видаленням і запобіганням відкладень ожеледі 
УОГ-2005 - пристрій раннього виявлення паморозних і ожеледних утворень 

Практикою експлуатації ПЛ доведено, що своєчасно проведеною плавкою ожеледі 
(впродовж однієї години з моменту виникнення) можна запобігти аваріям. 

При використанні систем моніторингу повітряних ліній відсутня необхідність 
візуального спостереження за ПЛ. 

Антиожеледна система АОС за допомогою датчиків дозволяє фіксувати початок 
ожеледоутворення і зміни температури проводів. Сигнали про зміну температури і 
утворення ожеледі передаються по каналах існуючої системи телемеханіки на 
енергодиспетчерський пункт, що дозволяє оперативно організовувати перемикання. 

АIСКНО забезпечує безперервний контроль навантаження ожеледі і температури 
повітря в пунктах контролю, вiддалених на значну відстань від пунктів прийому. 

АСУВЗО дає можливість вести цілодобовий моніторинг за ожеледними 
виникненнями на великій території. Підвищується оперативність і ефективність ухвалення 
рішень про проведення плавки ожеледі. Система сама підказує диспетчерові час початку і 
закінчення плавки ожеледі на ПЛ і тросах, черговість проплавлених ПЛ, напрям руху 
фронтів відкладень. 

Пристрій «УОГ-2005» є базовою частиною системи моніторингу ожеледних і 
паморозних утворень на КМ, проводах ДПР, ПЛ СЦБ та ін. на початковій стадії їх 
утворення та своєчасних заходів щодо їх усунення. Принцип дії заснований на прийомі і 
розпізнаванні радіосигналів, що виникають у процесі дугових порушень струмознімання 
при русі струмоприймача електрорухомого складу по ділянці контактної мережі, що 
покрита ожеледдю або памороззю. 

 
Енергетичне обстеження вагонного депо 

 
Мацкевич П.В., Південно-західна залізниця 

 
Внаслідок стрімкого подорожчання паливно – енергетичних ресурсів (ПЕР), 

загострення проблеми збалансованості платіжних балансів, прискорення інфляції, 
поглиблення економічної залежності від постачальників ПЕР, швидкого виснаження 
національних запасів енергоресурсів  енергетична стратегія стала головним фактором 
політики соціально – економічного розвитку держави. Закон України  „Про внесення змін 
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до деяких  законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження 
від 16.03.2007 року №760 – У вніс зміни в Кодекс України про адміністративні 
правопорушення (далі КоАП), яким значно посилено відповідальність за порушення в 
сфері енергозбереження. Статті 98, 101, 102  КоАП передбачають  накладення штрафу на 
керівників юридичних осіб, їх заступників, головних інженерів, головних енергетиків, 
начальників служб та цехів за марнотратне витрачання паливно–енергетичних ресурсів та 
безгосподарське використання електричної енергії; за недотримання вимог щодо 
встановлених норм питомих витрат паливно–енергетичних ресурсів або перевищення 
таких норм; за експлуатацію паливо і енерговикористовуючого обладнання без засобів 
автоматичного регулювання  або без приладів енергоконтролю.  

Звідси сформувались першочергові завдання енергетичної стратегії Укрзалізниці   - 
не допустити порушення чинного законодавства з енергозбереження, забезпечити 
ефективність використання енергоресурсів та визначити об’єктивні, реальні для 
виконання  норми питомих витрат ПЕР в структурних підрозділах залізниць. Ці завдання 
реалізовуються  шляхом  кропіткого навчання, виховання  культури енергоспоживання, 
популяризації досягнень в сфері енергоефективності та шляхом реального впровадження  
енергозберігаючих заходів. 

Проведення енергетичного аудиту  вирішує поставлені завдання в комплексі. 
Автором було виконано енергетичне обстеження вагонного депо «Ф» в т.ч..:  

1.    Аналіз,    питомих   витрат   електроенергії   на   стаціонарну енергетику,               
2.    Аналіз    питомих    витрат    теплоенергії    на    стаціонарну енергетику, 
3.    Аналіз понаднормових перевитрат енергоресурсів, 
4.   Розроблено енергозберігаючі мало затратні заходи по отриманню економії від їх  

впровадження, 
5. Виконано дослідження та техніко - економічні обґрунтування, з'ясовано 

доцільність впровадження і терміни окупності основних енергозберігаючих заходів. 
 

Проблеми підвищення енергоефективності залізничного транспорту 
 

 Мельничук Г.В., Національний технічний університет України “Київський політехнічний 
інститут, м. Київ” 

 
В умовах зростання вартості електроенергії та зростання конкуренції залізниці з боку 

інших видів транспорту однією з ключових задач розвитку галузі є підвищення 
енергоефективності. Традиційно в Україні для електрифікації залізниць використовується 
як постійний, так і змінний струми, хоча останній вважається більш ефективним. 
Ключовим недоліком систем з постійним струмом є протікання у контактній мережі 
значних струмів, що зумовлює втрати електроенергії та необхідність облаштування 
більшої кількості тягових підстанцій вздовж магістралей. У той же час недоліком 
електровозів змінного струму є високе споживання реактивної потужності і спотворення 
форми струму у контактній мережі. В обох випадках використовуваної напруги 
актуальною є задача вибору оптимальних параметрів перетворювачів електроенергії 
(ПЕЕ) як на тягових підстанціях, так і на електровозах, а також розробка оптимальних 
способів керування. 

Для моделювання електромагнітних процесів в електричних колах з циклічно 
змінюваними параметрами генератора та навантаження доцільно використовувати модель 
виду генератор – перетворювач – навантаження (система {Г}–{ПЕЕ}–{Н}), де періоди 
роботи елементів множин генераторів {Г}, власне перетворювачів {ПЕЕ} та навантажень 
{Н} дорі ). Крім того, цей підхід дозволяє оцінити додаткові втрати в мережі, оскільки 
величина  прямо пропорційна величині додаткових втрат [1,2]: 
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У реальних умовах для систем живлення е ), який відбирається від генератора, з 
напругою вищої складової ( ). 

При інших гармонічних спектрах сигналів та рівнів вищих гармонік вираз (1) також 
спрощується, що дозволяє виокремити важливу при аналізі складових процесу. 

Запропонований підхід дозволяє більш детально оцінити додаткові втрати в системах 
живлення постійного струму, порівняно з традиційними підходами. 

Отже, можна стверджувати, що декомпозиція реактивної потужності Фризе дозволяє 
сформувати комплексний підхід до визначення рівня додаткових втрат в системах 
електропостачання залізничного транспорту постійного та змінного струму та оцінити 
електромагнітне оточення системи. 
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Особливості забеспечення емс в системах живлення електрифікованого транспорту. 

Методи оцінки та засоби забезпечення ЕМС 
 

Мирошниченко В.В, Дерев’янко Д. Г., Національний технічних університет України 
«Київський політехнічний інститут» 

 
 Проблема забезпечення електромагнітної сумісності в система живлення 

електрифікованого транспорту являю собою актуальну проблему. Для її вирішення 
доцільно використовувати характеристики, отримані за рахунок декомпозиції реактивної 
потужності Фризе( ). Крім того, цей підхід дозволяє оцінити додаткові втрати в мережі, 
оскільки величина  прямо пропорційна величині додаткових втрат [1,2]: 

       

( )2 2
(1)2 2 2

22
( ) ( )20

0 2
, ,

sin ( )

2

cos /
( )

2
[m k

ф

m k n m k

n k n k

I
Q U U

I PU UPUI
U

ϕ ϕ

=

= +
−

− + +∑
                   (1) 

( )
2

( ) 2
( )

, ,

1 /
2 2

].m n
m k

n n k k k n

I
PU U

≠ ≠

+ +∑ ∑  

У реальних умовах для систем живлення електрофікованого транспорту при різних 
спектрах сигналів формула (1) може приймати спрощений вигляд, через відсутність 
деяких складових, в залежності від структури та режимів роботи систем.  

Наприклад, в системах живлення постійного струму формула (1) приймає вигляд: 
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а в системах живлення змінного струму формула (1) приймає вже інший вигляд: 
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Як бачимо, в рівнянні (2) присутня складова 2 2
0 3I U , яка відображає взаємодії 

постійного струму( ), який відбирається від генератора, з напругою вищої складової( ). 
При інших гармонічних спектрах сигналів та рівнів вищих гармонік вираз (1) також 

спрощується, що дозволяє виокремити важливу при аналізі складових процесу. 
Запропонований підхід дозволяє більш детально оцінити додаткові втрати в системах 

живлення постійного струму, порівняно з традиційними підходами. 
Отже, можна стверджувати, що декомпозиція реактивної потужності Фризе дозволяє 

сформувати комплексний підхід до визначення рівня додаткових втрат в системах 
електропостачання залізничного транспорту постійного та змінного струму та оцінити 
електромагнітне оточення системи. 
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Додаткові втрати електроенергії в тягових колах електровозів змінного струму 
 

Міщенко Т.М., ДНУЗТ 
 

З проблемою енергозбереження на електрифікованих ділянках залізничного 
транспорту тісно пов’язані задачі оцінки енергетичних показників і втрат електроенергії в 
підсистемах і пристроях систем електричної тяги. Особливо це стосується нових видів 
електричного складу (ЕРС) і зокрема, більш складних і потужних електровозів змінного 
струму. 

Як відомо, ефективність електроспоживання електрорухомим складом визначається 
на основі аналізу його енергетичних показників, до яких відносять коефіцієнт корисної 
дії, коефіцієнт потужності λ , а останнім часом і втрати активної потужності PΔ . Також 
треба зауважити, що доцільно замість коефіцієнта λ , використовувати, як це робиться в 
електроенергетиці, коефіцієнт реактивної потужності tgϕ . В зазначених задачах 
особливо важливою є задача оцінки додаткових втрат електроенергії дPΔ  в силових колах 
ЕРС, які обумовлені споживанням цими колами реактивної потужності. 

Для розв’язання цієї задачі представимо електровоз у режимі тяги пасивним 
двополюсником («чорним ящиком») з заданими вхідними (діючими значеннями) 
напругою U  і струмом I . Замістимо двополюсник ділянкою з послідовним з’єднанням 
активного резистора )(tR  і нелінійного реактивного елемента )(tX . Тоді можна довести 
що величина додаткових втрат  потужності дPΔ  визначається за виразом: 
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ϕΔ = ⋅ = ⋅ ⋅ , 

де фQ  − реактивна потужність по Фрізе, споживана ЕРС; 
U  − діюче за досліджуваний термін часу значення напруги на струмоприймачі; 
P  − активна потужність, споживана електровозом; 
R  − еквівалентний (оскільки )(tR ) активний опір силового тягового кола ЕРС. 
Основними ознаками споживання реактивної потужності фQ  силовими колами ЕРС, 

а отже і наявності дPΔ  є: 
• нерівність повної S  і активної P  потужностей; 

• зміна в часі миттєвого повного опору 
)(
)()(

tI
tUtZ = ; 

• наявність режиму повернення електроенергії від ЕРС до підсистеми 
тягового електропостачання. 

Для ЕРС, і зокрема електровозів, постійного струму ці ознаки як і енергетичні 
показники і наявність дPΔ  проаналізовані в ряді робіт іншими дослідниками; в докладі 
розкриємо цю задачу для електровозів змінного струму, що експлуатуються на залізницях 
України. 

Зокрема, нижче в таблиці представлено вхідні напруга U  і струм I , а також 
результати розрахунку деяких енергетичних показників електровоза ДС 3 при реалізації 
100 % і 25 % потужності тривалого режиму. 

Потужність що 
реалізується, % U , кВ I , А Z , Ом P , кВт фQ , 

квар 
tgϕ , 
в.о. 

100⋅
P
PΔ

, 

% 

100 

26,4 94,5 279,37 2400 672,0 0,280 7,83 
26,24 156,2 169,0 3997 871,4 0,218 4,76 
26,22 207,4 126,42 5334 997,5 0,187 3,49 
25,92 210,4 123,19 5341 1057,5 0,198 3,91 
26,43 207,4 127,44 5378 1005,7 0,187 3,49 
26,26 209,5 125,35 5416 947,8 0,175 3,07 
26,12 208,9 125,04 5369 939,6 0,175 3,07 
26,33 194,7 135,23 5041 912,4 0,181 3,28 

25 

27,80 26,8 1037,3 616 418,9 0,680 46,21 
27,84 41,9 664,44 1061 483,8 0,456 20,76 
27,52 53,8 511,52 1386 517,0 0,373 14,0 
27,82 52,8 526,90 1371 529,2 0,386 14,88 
26,95 56,1 480,4 1422 511,9 0,360 12,93 
27,14 52,8 514,02 1343 500,9 0,373 14,0 
26,89 54,5 493,39 1423 350,1 0,246 6,06 
26,80 54,11 495,28 1424 273,4 0,192 3,7 

Примітка:  перші строчки при 100 % і 25 % потужності, що реалізується, отримані 

при 20км годV = , а останні − 160км год ; інтервал зміни V  дорівнює 20км год . 

Як випливає із таблиці, додаткові втрати  електроенергії, що коливаються від 3 до 46 %, 
суттєво залежать від потужності, що реалізується і швидкості руху електровоза: зі 
збільшенням зазначених потужностей і швидкості покращується якість електроенергії, що 
споживається локомотивом ( ϕtan  зменшується) і, як результат, зменшуються його додаткові 
(некорисні) втрати електроенергії. 

54



Реактивна потужність по Фрізе фQ  (неактивна потужність), що обумовлює дPΔ  має 
дві складові: потужність накопичення і потужність викривлення. Перша має місце в наслідок 
наявності потужних нелінійних індуктивних елементів в силових колах електровозу, а друга − 
внаслідок викривлення форми (в основному) тягового стуму відносно напруги на 
струмоприймачі. 

Як відомо, для поліпшення енергетичний показників підсистеми тягового 
електропостачання існують пристрої поперечної чи повздовжньої компенсації. Однак треба 
зазначити, що вони знижують реактивну потужність, яка споживається із системи 
зовнішнього електропостачання, а «внутрішнє» (у тому числі і ЕРС) споживання реактивної 
потужності в тяговій мережі зберігається. Для зменшення фQ  в системі електротяги потрібна 
установка компенсаторів реактивної потужності безпосередньо на самому навантаженні (на 
електровозах), тобто потрібна розробка та впровадження бортових силових гібридних 
енергетичних фільтрів. У цьому випадку зменшаться додаткові (некорисні) втрати 
електроенергії не лише в силових тягових колах ЕРС але й в елементах системи тягового 
електропостачання. Зрозуміло, що при цьому виникають питання по розв’язанню непростих 
задач задоволення масо-габаритних показників одиниць електрорухомого складу. 

 
Застосування новітніх надпровідникових матеріалів на транспорті. Природа 

надпровідності 
 

Міщенко Т.М., Голушко О. С., Новосад Ю. С., ДНУЗТ 
 

З моменту відкриття надпровідності (1911 рік) пройшло вже порівняно багато часу, 
але остаточного переліку матеріалів, які володіють надпровідністю, досі немає – постійно 
відкриваються нові або вносяться певні структурні зміни у вже існуючі. Як відомо, 
надпровідність – це особливий стан матеріалу (загалом при дуже низьких температурах), 
при якому спостерігається майже абсолютна відсутність його електричного опору, а також 
має місце повне виштовхування магнітного поля з його об’єму. Спочатку вважалося, що 
надпровідність виникає тільки при температурах, близьких до абсолютного нуля (досліди 
Х.К. Оннеса при Т<10 К), тому це були «низькотемпературні» надпровідники. І так 
тривало до 1986 року, поки не було відкрито високотемпературну надпровідність при 
Т=30 К, потім при 37 К; а в 1987 році – навіть при 77.4 К(!). І це був дійсно велетенський 
стрибок не тільки в галузі фізики та хімії; відкрилися нові перспективи в більш 
масштабних електроенергетичних галузях: це є всіма омріяна лінія без втрат в 
буквальному сенсі і, нарешті, електромагнітна левітація. Взагалі-то лінія без втрат 
практично можлива і при Т<10 К, але в цьому випадку для охолодження потрібний тільки 
рідкий гелій, який є недешевим задоволенням. Тому вчені і намагаються віднайти все 
більш високі температури для надпровідності, щоб використовувати рідкий азот або 
кисень. На даний момент рекордною температурою переходу в надпровідний стан є 
Т=166 К (керамічне з’єднання Hg–Ba–Ca–Cu–O(F) ). 

Але найважливішим, на наш погляд, є інше – впевненість у тому, що 
надпровідникові пристрої стануть такими ж повсякденними елементами техніки, як і 
багато інших. Надпровідність дозволяє різко зменшити втрати при електропередачі, 
втрати при перетворенні електроенергії (на початку ХХІ ст. надпровідні трансформатори 
вже пішло у продажу як стандартні пристрої). З середини 1990-х років на практиці почали 
застосовуватись накопичувачі енергії на основі надпровідних соленоїдів — пристроїв, які 
дозволяють згладжувати коливання навантаження і наслідки короткочасних вимикань в 
електричних мережах. В Японії та країнах  Евросоюзу проводяться розробки нових типів 
електрорухомого складу з надпровідною магнітною підвіскою. 
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Энергосберегающая система охлаждения дизеля тепловоза 
 

Могила В.И., Склифус Я.К.,  
Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля 

 
Железнодорожный транспорт является незаменимым для перевозки тяжелых и 

крупногабаритных грузов. При этом, несмотря на относительное экономическое 
преимущество электровозов, тепловозы навсегда останутся стратегически необходимыми 
и незаменимыми единицами. Принимая во внимание высокий расход топлива на 
тепловозах, повышение их экономичности является наиболее актуальным вопросом. 

Существует множество направлений совершенствования тепловозов, но их 
экономичность связана, главным образом, с улучшением тягово-сцепных качеств, а также 
с повышением КПД силовой установки тепловоза и ее вспомогательных систем. 

Даже самые современные силовые установки тепловозов имеют катастрофически 
низкий КПД: теплота сгорания топлива (100%) лишь частично преобразуется в полезную 
работу (≈40%), а остальная часть уносится в атмосферу с выхлопными газами (≈33%), 
охлаждающей водой (≈14%), охлаждающим маслом (≈9%), и через теплоотдачу от 
корпуса (≈4%). Кроме того, еще около 10% от полученной полезной работы расходуется 
на функционирование вспомогательных систем тепловоза, в том числе на работу системы 
охлаждения (СО) дизеля. К сожалению, проблема низкого КПД дизеля тепловоза на 
сегодня остается нерешенной, однако снижения расхода энергии на собственные нужды 
тепловоза можно добиться применением новой энергосберегающей СО дизеля. 

Кафедрой железнодорожного транспорта ВНУ им. В. Даля разработана 
энергосберегающая СО дизеля тепловоза с использованием фазовых переходов 
теплоносителя (кипения и конденсации). Предложенная система обладает рядом 
преимуществ: обеспечивает постоянные оптимальные значения температур всех 
теплоносителей при любых условиях эксплуатации тепловоза; дает возможность 
повышать, при необходимости, теплоотдачу радиаторных секций путем повышения 
давления теплоносителя с помощью компрессора (по принципу холодильных машин). 

В ходе проектирования был подобран ряд теплоносителей, соответствующих 
выдвигаемым требованиям. Одним из наиболее выгодных является азеотропный раствор 
воды (81,8 %) и анилина (18,2 %) с температурой кипения при н. у. 75 оС.  

Согласно расчетам, при минимальных конструктивных изменениях СО возможно 
применение нового теплоносителя с использованием фазовых переходов. При этом 
габаритные размеры СО остаются практически неизменными. Массовый расход 
теплоносителя сокращается в 87 раз. Габаритные размеры охладителя надувочного 
воздуха сокращаются на 27 %; габариты радиаторов и маслоохладителя остаются 
неизменными; необходимый запас теплоносителя снижается более чем в 12 раз. Для 
охлаждения цилиндров используется теплообменник, аналогичный водомасляному, с 
вдвое меньшими габаритами. Суммарный расход мощности на циркуляцию 
теплоносителя в предложенной СО при температуре окружающего воздуха 40 оС 
несколько превышает значения расхода мощности в традиционной системе. Однако уже 
при 25 оС значения расходов мощности равны традиционным, а при 15 оС – стремятся к 
нулю и циркуляция может проходить самотеком. При более низких значениях 
температуры окружающего воздуха возможно применять устройства для преобразования 
энергии паровой фазы в полезную работу или электроэнергию. 

Применение новой энергосберегающей СО дизеля тепловоза с использованием 
фазовых переходов теплоносителя позволит повысить общий КПД тепловоза и 
долговечность его дизеля. Также предлагаемая СО является перспективной основой для 
создания систем аккумулирования тепла и тригенерационных систем на тепловозах.  
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Енергетична ефективність тягового трансформатора підвищеної частоти  
 

Муха А.М., Стьобалов А.Ю., ДНУЗТ 
 
Впровадження до складу тягового електроприводу перетворювачів з ланкою 

підвищеної частоти дозволяє отримати деякий виграш у масогабаритних показниках 
обладнання, при необхідності збільшення потужності, зменшити вплив на суміжні лінії та 
пристрої електрифікованих залізниць і таке інше. Але поява нових елементів у ланці 
перетворення енергії призведе, за зрозумілих причин, до зменшення ККД системи. Для 
збереження ККД на достатньо високому рівні необхідно підвищити ККД усіх окремих 
елементів тягового електроприводу, що може бути досягнено за рахунок використання 
сучасної елементної бази та відповідних енергоефективних законів регулювання 
окремими вузлами системи. 

ККД трансформаторів підвищеної частоти залежить від співвідношення втрат 

короткого замикання та неробочого ходу 
0

кP
P . Широкий діапазон співвідношення 

0

кP
P  

дозволяє врахувати можливі відхилення у значеннях втрат короткого замикання 
трансформатора при різних конструкціях складових частин трансформатора підвищеної 
частоти. Були проведені аналітичні дослідження, метою яких було отримання залежностей 
ККД від співвідношення втрат у трансформаторі підвищеної частоти, з різними 

номінальними потужностями та робочими частотами. Так при 
0

2,5кP
P =  та потужності 

трансформатора 1600 кВА його ККД дорівнює 0,9981, зі збільшенням 
0

кP
P  до значення 

4,0 ККД трансформатора зменшується до величини 0,9972, тобто втрати ККД дорівнює 

0,09%. При 
0

2,5кP
P =  та потужності трансформатора 4000 кВА його ККД дорівнює 

0,9983, зі збільшенням 
0

кP
P  до значення 4,0 ККД трансформатора зменшується на 0,07%. 

Отримані аналогічні результати для трансформаторів інших потужностей, дозволили 
встановити, що при необхідності використання трансформаторів з підвищеними втратами 
короткого замикання є доцільним використання трансформаторів потужністю 6300 кВА. 

 
Повышение энергетической эффективности локомотива путем использования 

его энергетических резервов 
 

Ноженко Е.С., 
Восточноукраинский национальный университет имени В. Даля 

 
В условиях современного развития Украины большое внимание уделяется вопросам 

энергосбережения и рационального использования топливно-энергетических ресурсов, в 
связи с чем необходим поиск технических и технологических решений, направленных на 
поиск неиспользуемых энергетических резервов машин и механизмов в целом и 
локомотива в частности. Анализ исследований показал, что во многом традиционные пути 
повышения энергетической эффективности тепловоза исчерпали себя и требуются 
альтернативные способы и методы решения, позволяющие более полно реализовывать 
энергетический потенциал локомотива. 

Наиболее значительный резерв повышения экономичности функционирования 
тепловоза на стадии проектирования имеет силовая энергетическая установка, КПД 
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которой находится в пределах дизη  = 35…45%, при этом тенденция совершенствования 
рабочего процесса дизелей в настоящее время носит оптимизационный характер. 
Известны работы, направленные на изменение физико-химических свойств топлива в 
процессе эксплуатации ДВС. Основной проблемой при подобном регулировании является 
поиск активатора (катализатора) горения или присадки, позволяющей реагировать на 
изменение условий работы дизеля. В качестве подобного вещества возможно 
использование озона или водорода для последующего насыщения ими топлива. Одним из 
препятствий, не позволяющих широко использовать эти способы на транспорте, являются 
значительные энергетические расходы на получение озона и водовода. Этот недостаток 
может быть преодолен в условиях тепловоза путем использования энергии 
электродинамического торможения. 

Повышение энергетической эффективности тепловоза в эксплуатации максимально 
может быть достигнуто от использования энергии электродинамического торможения 
тепловоза, максимальная величина которой составляет 1 – 1,2 Ne тепловоза. Эта энергия 
может быть использована на вспомогательные нужды локомотива. В частности, кроме 
получения озона и водорода для совершенствования рабочих процессов в ДВС, для 
улучшения условий контактирования в трибосопряжении «колесо-рельс» (электризация 
песка, подача озонированного воздуха, электризация песка). 

Кроме того, одним из способов повышения энергетической эффективности 
локомотива может выступать энергия сжатого воздуха тормозной системы локомотива. 
Предварительные расчеты показали, что для поезда на базе тепловоза 2ТЭ116 с составом 
из 60 грузовых вагонов часовой расход сжатого воздуха при торможении составляет 60000 
л., т.е. такое количество сжатого воздуха выбрасывается в атмосферу. Учеными ВНУ им. 
В.Даля разработан ряд технических решений, позволяющих более эффективно 
использовать эту энергию. 

Проведенные предварительные исследования путей повышения энергетической 
эффективности локомотива позволили установить возможные направления его 
совершенствования. В частности, показана целесообразность использования энергии 
сжатого воздуха, выбрасываемого из тормозной системы при отпуске тормоза, и 
предложены направления его использования, что позволит повысить технический уровень 
систем локомотива без дополнительных энергетических затрат. А также показана 
перспективность использования энергии электродинамического торможения для 
совершенствования работы силовой энергетической установки и улучшения условий 
контактирования колеса с рельсом. 

 
Дослідження енергоефективності схем з’єднання та заземлення екранів силових 

кабелів середнього рівня напруги промислових підприємств залізничного 
транспорту 

 
Остапчук О.В., Дейнека В.І., ДНУЗТ 

 
Одним з важливих завдань, що стоять перед енергетиками – це вирішення проблеми 

надійності електропостачання, при постійно високій ефективності енергозбереження. В 
цьому відношенні, розроблені і розробляються нові ізоляційні матеріали, змінюється 
наголос у сфері виконання ліній електропостачання. Так високовольтні кабельні лінії у 
порівнянні із повітряними ЛЕП мають більш високу безпеку та надійність 
електропостачання, а також кращий естетичний вигляд, але попри вказані переваги, 
залишається складне завдання, пов'язане з виконанням контролю параметрів кабельної 
лінії. У даний час значного поширення набули силові кабелі з ізоляцією із зшитого 
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поліетилену. Цей тип кабелю має високі показники стійкості до впливу високих 
температур, і є придатним для експлуатації в умовах як низької, так і високої напруги, а 
також витримує серйозні температурні навантаження. Силові кабелі з ізоляцією із 
зшитого поліетилену мають робочий діапазон температур при роботі в аварійному 
режимі, що перевищує подібні параметри кабелю з паперовою ізоляцією в середньому на 
30%, а кабелю зі звичайного поліетилену - на 60%. Має допустиму температуру 90 С, тоді 
як інші 70. Крім того, «зшиті» кабелі негігросокопічні і мають високі характеристики. 
Проте, у 60% випадках вони виконуються однофазними, а при напрузі 110 кВ і вище лише 
однофазними. В кабелях такого виконання взаємна індуктивність між жилою і екраном 
наводить в екрані індукований струм, і він не компенсується як це відбувається у 
трифазному кабелі. Тому діючі Правила потребують заземлення кабелю з обох кінців з 
метою: 

- Захист людей і обслуговуючого персоналу від дії наведеної напруги; 
- Збереження оболонки (герметичності) кабелю. 
Таке заземлення, хоча і є нормативним, проте і створює певні труднощі, пов’язані 

напряму зі створенням контуру для протікання індукованого струму, а значить – і 
неминучих втрат в екранах.  

В докладі досліджуються струми та напруги на екранах кабелів з ізоляцією із 
зшитого поліетилену середнього рівня напруги. Метою є дослідження існуючих методик 
та розроблення рекомендацій, щодо зменшення впливу робочих струмів у жилах кабелю 
та наведеної напруги на екрани цих кабелів. В ході роботи застосовуються методи теорії 
лінійних електричних кіл, а також сучасні методи математичного моделювання. 

 
Энергосберегающие системы тяговых электроприводов электроподвижного 

состава нового поколения 
 

Павленко А.П., Шаповалов Д.Ю., ХФ ДНДЦ УЗ 
 
В докладе рассматривается проблема обеспечения минимальных удельных затрат 

электроэнергии на всем скоростном диапазоне эксплуатации тягового электроподвижного 
состава различного назначения с различными классами тяговых приводов в зависимости 
от способа подвешивания ТЭД, как постоянного, так и переменного тока (в том числе с  
асинхронными ТЭД). Авторами анализируется и количественно оценивается 
эффективность различных технических решений по минимизации энергозатрат с 
сохранением высокого уровня других технико-экономических показателей тяговых 
единиц всех основных звеньев цепи преобразования энергии от контактной сети до зон 
сцепления колесных пар с рельсом (системы предварительного преобразования 
электроэнергии, системы управления и регулирования характеристик ТЭД, системы 
передачи тяговых усилий от колесных пар к автосцепке кузова, систем контроля 
реализации предельных сил сцепления и предупреждения боксования (юза) колесных пар,  
систем плавного импульсного регулирования напряжения ТЭД,  экипажной части тяговых 
единиц (рессорного подвешивания), конструкции механической части тяговой передачи 
«ТЭД – тяговый редуктор – колесная пара»). 

В качестве критерия оценки совершенства конструкции и функционирования всех 
выше названных подсистем электровозов принят суммарный эксплуатационный 
коэффициент полезного действия (КПД) электровоза в часовом режиме как отношение 
реализованной мощности на автосцепке тяговой единицы к потребленной мощности из 
контактной сети. 

Методами решения задачи построения энергосберегающих тяговых электроприводов 
используются метод математического (компьютерного) моделирования тягово-сцепных и 
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динамических процессов в единой электромеханической системе «экипаж – тяговый 
электропривод – рельсовый путь» и метод прогнозирования состояния и качества 
функционирования любых технических объектов на основе современных 
энергоинформационных технологий. 

В качестве примера в докладе рассмотрен тяговый электропривод грузинского 
электровоза постоянного тока с импульсным регулированием  8Е1И на предмет его 
совершенства. Показано, что  внедрение системы контроля и реализации предельных сил 
сцепления и предупреждения боксования (юза) существенно повышает энергоэффективность 
локомотива. 

Для повышения эксплуатационного КПД электровоза 8Е1И авторы предлагают 
перейти на тиристорно-транзисторные ключи с их шунтированием при скважности 
единица контактом. 

Сравнительный анализ стоимости жизненных циклов грузового электровоза 
постоянного тока ВЛ11М/6 с традиционным тяговым электроприводом и грузового 
электровоза постоянного тока 8Е1И  говорит в пользу последнего. 

 
Двоквадрантні ключі підвищеної енргоефективності 

 для тягових випрямлячів з широтно – імпульсним регулюванням 
 

Панасенко Н.М., Ковирєва О.А., ХФ ДНДЦ УЗ 
 
В системах електричної тяги стабілізуючі тягові агрегати, як правило, будуються на 

основі активних випрямлячів, що являють собою “випрямлячі струму – інвертори 
напруги” або “випрямлячі напруги – інвертори струму” з широтно – імпульсним 
регулюванням [1]. Основним елементом, що визначає технічну досконалість і 
енергоефективність таких перетворювачів, є двохквадрантні напівпровідникові ключі на 
двохопераційних тиристорах GTO, GCT або транзисторах  IGBT, IEGT. 

При виборі елементів  та при розрахунках енергетичних характеристик ключа як на 
вище наведених типах тиристорах, так і на транзисторах IGBT, IEGT доводиться 
враховувати ненульовий час їх комутації при ввімкненні і вимиканні. Аналіз показує, що 
складові комутаційних втрат потужностей цих типів високовольтних сильнострумових 
приладів із зростанням частоти перемикань не тільки наближаються по своїй величині до 
складової статичних втрат, але й суттєво перевищують цю складову  [2]. При цьому 
транзистори IGBT, IEGT за рахунок своєї більш високої швидкодії мають кращі 
характеристики в частині втрат потужності при перемиканнях у порівнянні з GTO і GCT, 
але суттєво їм уступають по величині статичних втрат [3]. 

Вище сказане і дозволило авторам по новому підійти до створення безснаберних 
високовольтних сильнострумових двоквадрантних ключів для активних випрямлячів 
електрорухомого складу і тягового електропостачання. 

В докладі наведені схеми енергоефективних двоквадрантних високовольтних 
сильнострумових ключів гібридної  (тиристорно – транзисторної) структури та результати 
аналізу процесів ввімкнення і вимикання запираємих тиристорних p-n-p-n структур при 
обмеженій величині прямої напруги на них.  

Установлено, що в ціновій лінійці двоквадрантних високовольтних сильнострумових  
ключів найменшу вартість і найбільшу енергоефективність мають гібридні ключі з 
силовим запираємим асиметричним тиристором GTO і комутуючим IGBT – транзистором 
з підвищеним прямим падінням напруги. 

Авторами також пропонується структура IGBT-модуля з підвищеними частотно-
струмовими характеристиками і показані шляхи реалізації таких модулів на базі ЧІПів, що 
вже є на ринку силової електроніки.  
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Зниження споживання реактивної енергії — головний напрямок підвищення 
енергоефективності електротяги змінного струму напруги 25 кв, 50 гц 

 
Панасенко М.В., Краснов О.О., ХФ ДНДЦ УЗ 

 
На сьогоднішній день в Україні проводиться електрифікація найважливіших 

напрямків залізниць з метою зниження експлуатаційних витрат і підвищення швидкостей 
руху пасажирських та вантажних поїздів. При електрифікації застосовується в основному 
система змінного струму напруги 25 кВ, 50 Гц. Крім того, майже половина діючих 
електрифікованих ділянок УЗ експлуатується на змінному струмі. У цих умовах важливе 
значення мають наукові дослідження і практичні розробки в галузі енергозбереження. 

З енергетичної точки зору система електричної тяги змінного струму має ряд недоліків. 
Основним джерелом погіршення якості електроенергії в цій системі є електрорухомий склад 
(ЕРС) з тяговими статичними перетворювачами. Дослідження показали, що коефіцієнт 
потужності електровозів змінного струму з тяговими колекторними двигунами знаходиться в 
межах 0,8÷0,85 при рекомендованому значенні не менше 0,95. При цьому амплітуди вищих 
гармонік струму становлять: третьої — 20%, п’ятої — 10%, сьомої — 7%, дев’ятої та 
одинадцятої — до 2÷3% струму електровоза. Це свідчить про значне споживання реактивної 
енергії та спотворення форми кривої струму електровоза. 

Основним засобом зниження споживання реактивної енергії на ЕРС та в тяговій 
мережі є компенсація реактивної потужності. Сьогодні це вирішується пасивними LC-
компенсаторами. Так, пасивний LC-компенсатор, розроблений в Росії, встановлений на 
електровозі 3ЕС5К-047 значно покращує енергетику локомотива. Випробування показали, 
що коефіцієнт потужності складає 0,927÷0,972 в режимі тяги та 0,76÷0,92 при рекуперації 
в усьому діапазоні навантажень. При застосуванні компенсатора на 6—18% знижується 
струм, що споживається електровозом з контактної мережі і, отже, знижуються втрати в 
тяговій мережі і на електровозі. 

Як відомо, пасивні компенсатори мають відносно обмежений діапазон навантажень, при 
яких забезпечується повна компенсація реактивної потужності, а також не покращують 
форму вхідного струму електровоза. Тому проведено розрахунки і моделювання режимів 
роботи електровоза з гібридним фільтром, активна частина якого виконана у вигляді 4qs-
перетворювача з широтно-імпульсною модуляцією. Згідно з результатами досліджень, у 
первинному струмі електровоза повністю відсутні вищі гармоніки, фазовий зсув між 
основними гармоніками напруги та струму наближається до нуля, а коефіцієнт потужності 
зростає до величини 0,95÷0,97 в усьому діапазоні регулювання. 

Стосовно тягового електропостачання змінного струму, то тут основними засобами 
покращення показників якості споживаємої із зовнішньої мережі електроенергії – є 
системи регульованої компенсації реактивної потужності. Результати моделювання 
режимів роботи автоматичного компенсатора з тиристорним регулятором напруги 
декомпенсаційної структури показали, що діапазон зміни cosφ становить 0,555÷1 при 
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середньому значенні 0,996. При цьому вищу ефективність мають установки на сучасних 
керованих напівпровідникових ключах — активні компенсатори. Такі пристрої здатні 
підтримувати на заданому рівні коефіцієнт потужності, здійснювати фільтрацію вищих 
гармонік струму, забезпечувати симетричне завантаження фаз живлячої енергосистеми. 

На кінець відмітимо, що тільки, сумісна робота пристроїв компенсації реактивної 
потужності і фільтрації вищих гармонік струму та напруги на ЕРС та тягових підстанціях дає 
змогу значно знизити витрати електроенергії в системі електричної тяги змінного струму. 

 
Засоби підвищення енергоефективності підсистем  

електричної тяги постійного струму швидкісних магістралей. 
 

Панасенко М.В., ДНДЦ УЗ, Максимчук В.Ф., ЦЕ Укрзалізниця 
 
Базовими підсистемами електричної тяги постійного струму від яких залежить її 

енергоефективність є тягове електропостачання напруги 3,3кВ і електрорухомий склад 
(ЕРС) напруги 3 кВ. 

Аналіз, проведений авторами стосовно тягового електропостачання швидкісних 
магістралей 3,3 кВ показує, що традиційні підходи до схемної побудови цієї підсистеми 
обумовлюють вельми низький її рівень як з боку енергоефективності, так і з боку 
електромагнітної сумісності. Що стосується швидкісного ЕРС постійного струму 3 кВ як 
підсистеми електротяги, то низький рівень і нестабільність напруги на його 
струмоприймачах та неспроможність тягової мережі до повного корисного використання 
рекуперуємої електроенергії залишає енергоефективність цієї підсистеми на порівняно 
низькому існуючому рівні не дивлячись на найновіші досягнення в галузі 
електровозобудування стосовно тягових безколекторних електроприводів і пристроїв 
силової та інформаційної електроніки. І тут, як показує аналіз, найдоцільнішим засобом 
підвищення енергоефективності цієї підсистеми електротяги є  використання 
суперконденсаторних накопичувачів електроенергії з порівняно невеликою енергією 
обміну безпосередньо на швидкісному ЕРС постійного струму напруги 3 кВ. Підхід щодо 
наближення споживачів енергії рекуперації до джерел рекуперації добре себе 
зарекомендував на електропоїздах приміського сполучення і метрополітенах. 

Авторами показано, що підвищення енергетичних показників тягового 
електропостачання постійного струму напруги 3,3 кВ швидкісних магістралей при 
економічно прийнятних витратах можна досягти: 

- використанням на тягових підстанціях декількох паралельно працюючих 
стабілізуючих* перетворювальних агрегатів (ПА) з одиничною потужністю на рівні не 
більшої половини максимальної потужності швидкісного ЕРС; 

- побудовою стабілізуючих ПА на базі 12-типульсних двохмостових випрямлячів з 
використанням дуальних структур активних трифазних випрямлячів: випрямляча напруги 
– інвертора струму та випрямляча струму – інвертора напруги з широтно – імпульсним 
регулюванням; 

- використанням для схемотехніки активних випрямлячів стабілізуючого ПА 
гібридних (тиристорно – транзисторних) структур двоквадрантних ключів як 
знакозмінного струму, так і знакозмінної напруги. 

В доповіді також наводяться комп’ютерна модель і результати моделювання в 
просторі Matlab-Simulink стабілізуючого 12-пульсного ПА, побудованого з використанням 
дуальних структур активних трифазних випрямлячів. 

 
*  Стабілізуючий ПА – агрегат, який забезпечує напругу 3 кВ на струмоприймачах 

ЕРС в межах всієї міжпідстанційної  зони. 
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Енергозберігаюча структура тягової електропередачі модернізованого 
маневрового двохдизельного тепловоза ЧМЕ3 

 
Панасенко М.В., ХФ ДНДЦ УЗ, Пшеничний А.О. НПЦ «Трансмаш» 

 
На відміну від двохканальної тягової електропередачі модернізованого російського 

маневрового двохдизельного тепловоза  ЧМЕ3-4342 [1], авторами пропонується при 
модернізації ЧМЕ3 для залізниць України перейти на трьохканальну структуру тягової 
електропередачі із двома тиристорними мостами і імпульсним конвертором (оборотним 
широтно-імпульсним перетворювачем) для групового живлення штатних тягових 
електродвигунів, які, як і раніше, є  з’єднаними попарно в три паралельних гілки. 

Структурно така трьохканальна тягова електропередача складається із двох 
енергетичних дизель-генераторних каналів і одного енергетичного канала накопичення 
електроенергії на базі енергоємних акумуляторів або суперконденсаторів. В 
енергетичному каналі накопичення електроенергії можливе також поєднання 
акумуляторів та суперконденсаторів. 

Тягові синхронні генератори дизель-генераторних каналів та їх індивідуальні 
трифазні тиристорні мости, що по своїм виходам з’єднуються послідовно, і є 
регулюємими джерелами живлення для тягових електродвигунів модернізованого 
тепловоза ЧМЕ3 по алгоритмам, аналогічним алгоритмам російського тепловоза ЧМЕ3-
4342 . 

Конденсатори (акумулятори) енергетичного канала накопичення електроенергії через 
імпульсний конвертор підключаються паралельно загальному виходу послідовно 
з’єднаних трифазних тиристорних  мостів енергетичних дизель-генераторних каналів. 
Отже, в режимі тяги при зарядженому накопичувачі електроенергії цей канал може 
підживлювати тягові електродвигуни, а в режимі електродинамічного гальмування – 
забезпечувати прийом енергії, генеруємої тяговими електродвигунами.  

Заряджені конденсатори (акумулятори) енергетичного канала накопичення 
електроенергії можна також використовувати і для живлення бортового 
електрообладнання та ланцюгів управління як в тягово-гальмівних режимах роботи 
модернізованого тепловоза  ЧМЕ3, так і в режимі очікування, що особливо важливо з 
екологічної точки зору [2]. 

Напруга тягових генераторів кожного із двох енергетичних дизель-генераторних 
каналів регулюється по позиціям контролера машиніста регулюванням струму їх обмоток 
збудження за допомогою індивідуальних напівпровідникових широтно-імпульсних 
перетворювачів з живленням від конденсаторного (акумуляторного) накопичувача канала 
накопичення електроенергії. Два трифазні тиристорні мости енергетичних дизель-
генераторних каналів об’єднуються в конструктиві однієї тягової випрямляючої 
установки, такої як М-ТПП-3600Д-У2 російського тепловоза  ЧМЕ3-4342 . 

Схема управління забезпечує роботу тягової електропередачі з будь-якою 
конфігурацією живлячих енергетичних каналів: від одного (дизельного чи 
накопичувального), від двох (одного дизельного і накопичувального, двох дизельних) і 
навіть від всіх трьох енергетичних каналів. 

 
Література 
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Підвищення енергоефективності дизель-поїздів ДПЛ1 шляхом використання 
накопичувачів електроенергії 

 
Панасенко М.В., Чумак В.А., ХФ ДНДЦ УЗ 

 
Дизель-поїзди типу ДПЛ1 мають складність Т+3П+П(ку), де Т – тепловоз М62 з 

чотирма тяговими двигунами постійного струму, П – причепний пасажирський вагон, 
П(ку) – причепний пасажирський вагон з кабіною управління. 

Порівняльний аналіз енергоефективності дизель-поїздів ДР1А і ДПЛ1 говорить не на 
користь останнього. Так, річні витрати палива дизель-поїздом ДПЛ1 майже на 200 т. 
перевищують витрати пального дизель-поїздом ДР1А [1]. Таке становище було 
прийнятним для залізниць України на ранній стадії їх становлення з метою вирішення 
критичної проблеми пасажирських перевезень у приміському сполученні, яка склалася на 
той час на неелектрифікованих ділянках. 

Аналіз режимів роботи дизель-поїздів типу ДПЛ при їх русі на міжстанційному 
перегоні вказує на дуже великий резерв щодо економії палива на тягу, а саме, на наявність 
великої кінетичної енергії потягу на момент гальмування перед зупинкою на станції. 
Принципово, ця енергія на тяговому рухомому складі із електропередачею може бути 
перероблена у електричну енергію під час гальмування і в подальшому використана при 
наступному розгоні дизель-поїзда ДПЛ1. 

Для корисного використання кінетичної енергії потягу ДПЛ1 при його гальмуванні 
авторами пропонується ввести в схему тягової електропередачі тепловоза М62 
накопичувач електроенергії на суперконденсаторах, який через імпульсний конвертер 
(оборотний широтно-імпульсний перетворювач) з’єднується з тяговими двигунами 
тепловоза. При цьому, накопичувач електроенергії і імпульсний конвертор можуть бути 
розміщені як на тепловозі, так і на будь-якому із  причепних вагонів ДПЛ1. 

Пропонуєме технічне рішення щодо тягової електропередачі тепловоза М62 дозволяє 
при гальмуванні ДПЛ1 перевести тягові двигуни в генераторний режим і через 
імпульсний конвертор передавати генеруєму їми енергію в накопичувач, фактично 
реалізуючи при електродинамічному гальмуванні рекуперативний режим. Цю накопичену 
енергію при наступному розгоні ДПЛ1 система віддає тяговим двигунам, працюючи 
паралельно з дизель-генератором.  

Введення в схему тягової електропередачі дизель-поїзда ДПЛ1 накопичувача 
електроенергії дозволяє принципово відмовитися від реостатного електродинамічного 
гальма та при попередньо зарядженому конденсаторному накопичувачі провести 
конденсаторний пуск дизеля. Останнє є дуже важливим з точки зору терміну служби 
акумуляторної, стартерної системи дизеля. 

В доповіді наведено також розрахункові дані щодо величини ємності накопичувача 
електроенергії залежно від швидкості на початку гальмування, щодо впливу швидкості 
початку гальмування на коефіцієнт економії палива, а також дані стосовно терміну 
окупності системи накопичення енергії з використанням модулів суперконденсаторів типу 
10 ЭК303 російської фірми Elton [2]. 

Література 
1. Басов Г.Г.Прогнозування розвитку дизель-поїздів для залізниць України. – 

Харків: «Апекс+», 2004. – 240 с. 
2. Варакин А.И., Варакин И.Н., Менухов В.В. Использование электрохимических 

конденсаторов ЗАО «Элтон» на электроподвижном составе. – Материалы 
международного симпозиума Eltrans’2007. –  СПБ, ПГУПС, 2009. – с. 130-138.  
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Автономное энергообеспечение систем водоснабжения 
 

Пащенко А.В., ДИИТ 
 
В настоящее время особое внимание уделяется энерго- и ресурсо- сбережению. В 

системах водоснабжения и водоотведения основным энергопотребляющим элементом 
являются насосные установки. В состав насосной установки входит собственно насос и 
его привод. Наиболее рациональной является конструкция насосной установки, в которой 
для привода насоса используется ветродвигатель. Разработаны и выпускаются 
ветродвигатели мощностью от нескольких ватт до мегаватт. Различают сетевые 
ветроэлектрические установки большой мощности для работы в составе электрических 
сетей, и ветроустановки для автономной работы.  

На железнодорожном транспорте существует множество  задач, которые могут быть 
решены с использованием автономных насосных установок. Это системы водоснабжения 
и водоотведения, понижения уровня грунтовых вод, перекачка различных жидкостей и 
другие. Используется энергия ветра для привода насосов достаточно давно.  В 1890 году в 
Северной Америке насчитывалось пятьдесят шесть тысяч водоподъёмных установок, для 
привода которых использовались ветроустановки. В Днепропетровском регионе в начале 
пятидесятых годов имелось около тысячи двухсот водоподъёмных установок с 
аналогичным приводом. Они состояли из опоры высотой пятнадцать метров и поршневого 
насоса возвратно-поступательного действия. Эти установки были рассчитаны на 
удовлетворение потребностей колхозов, что соответствует фермерскому хозяйству в 
настоящее время. 

Анализ имеющихся данных показал, что постоянный рост цен на энергоносители и 
возрастающие экологические требования делают рентабельным применение автономных 
насосных установок. Насос, для привода которого используется ветроустановка, должен 
быть объемного типа. Это позволит избежать зависимость от частоты вращения 
приводного вала. При любой частоте вращения будет происходить подача жидкости 
практически прямо пропорционально частоте вращения. Была разработана конструкция 
водоподъемника с использованием винтового насоса. Эти насосы нашли широкое 
применение в водоснабжении, пищевой, нефтехимической, судостроительной 
промышленностях, при шахтном водоотливе и т.д.  

Они отличаются простотой в эксплуатации, надёжностью, допускают содержание в 
перекачиваемой жидкости до 10% и более твёрдой фазы. Было выпущено несколько 
десятков комплектов винтовых установок, в основном с приводом от электродвигателя. 
Области применения самые различные. Специально подготовленный насос(увеличенный 
зазор в паре винт-обойма) позволил перекачать патоку из железнодорожной цистерны, в 
условиях отрицательных температур, за 10 часов. Надежную работу показал при 
использовании в системах канализации и водоотведения.  

При разработке, изготовлении и эксплуатации винтовых насосов были решены 
следующие задачи: 

- выбрана конструкция насосной установки; 
- выполнены необходимые гидравлические и конструктивные расчёты; 
- разработана технология изготовления узлов и насосной установки в целом; 
- разработана и изготовлена пресс-форму резинотехнических изделий. 
Накопленный опыт эксплуатации показал, что основным недостатком технологии 

изготовления винтовых насосов является большой объем механической обработки 
деталей. Применение современных материалов и исключение токарной обработки деталей 
сделает использование винтовых насосов рентабельным.  
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Энергоемкость процессов и энергосбережение 
 

Пащенко А.В., ДИИТ, Пащенко А.А., Державний ВНЗ «НГУ» 
 
При оценке уровня энергосбережения обычно сравнивают уровни энергопотребления 

одних и тех же процессов или устройств. Общепринятым критерием оценки 
эффективности является коэффициент полезного действия(к.п.д.). В зависимости от 
практических потребностей существуют различные к.п.д., и разработаны методы их 
определения. Однако не всегда существующие математические модели позволяют 
выявить минимальный уровень энергозатрат при осуществлении того или иного процесса. 

Примером такого процесса является разрушение материалов, особенно хрупких, или 
находящихся в условиях внешнего давления. 

 В конце 80-х годов во ВНИПИокеанмаш (г. Днепропетровск) проводились 
исследования энергоемкости процессов при внешнем давлении. Научной основой 
методики исследований являлся разработанный способ определения прочностных 
характеристик материалов по параметрам разрушения отрывом. При его разработке 
исходили из положения, что все процессы в природе идут по пути наименьших 
энергозатрат. Экспериментально и теоретически было показано, что при любом способе 
нагружения разрушение материала происходит за счет разрыва связей между ионами. 
Сущность испытания образцов заключается в разрушении горных пород пуансоном, 
движущимся в сторону свободной поверхности образца. Преимущества данной методики 
в том, что по существу для отрыва используются сжимающие нагрузки. Отрыв 
происходит не по обработанной поверхности, как это реализуется при обычном 
растяжении образца, а по внутреннему объему. 

Пуансон создает сжимающую нагрузку на забой заранее подготовленного отверстия 
в образце материала. Высота отделяемого элемента заведомо должна быть меньше 
толщины испытуемого образца, для чего проводятся предварительные исследования. 
После установления критической высоты отрыва определяется глубина отверстия, и 
вычисляется высота отделяемого элемента для каждого выбранного материала. Образец 
устанавливается на кольцевую оправку с диаметром, выбранным так, чтобы избежать 
влияния краевых эффектов (влияния оправки на параметры разрушения). Пуансон 
вводится в отверстие и нагружается до тех пор, пока не произойдет отрыв элемента. 
Отрыв элемента происходит в момент превышения критических значений напряжений, 
создаваемых в образце. При этом происходит отделение крупного элемента с 
криволинейной образующей. 

Особенностью данной методики является то, что все деформационные и 
прочностные характеристики определяются с минимальными затратами времени и 
средств. Работа разрушения, отнесенная к площади вдавливаемого штампа или объему 
лунки, дает соответственно, значения удельной контактной или объемной работы 
разрушения, которая зависит не только от механических свойств породы, но и от 
величины лунки разрушения, что является наиболее полным показателем, 
характеризующим сопротивляемость материала разрушению. Этот показатель является 
собственной характеристикой материала и обусловлен силами связей между ионами. 
Были испытаны разные материалы: стали, чугун, мрамор, гранит, пластилин, стекло и др. 
Результаты исследований подтвердили теоретические разработки и позволили разработать 
рекомендации по снижению энергоемкости процессов. 
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Енергоефективне управління навантаженням дизелів енергетичної установки  
маневрового тепловоза з двома дизель-генераторами 

 
Пелепейченко В.І., Гордієнко Д.О., ХФ ДНДЦ УЗ 

 
Одним із засобів зменшення експлуатаційної витрати палива маневровими 

тепловозами (МТ), енергетичні установки (ЕУ) яких працюють переважно на режимах 
малих навантажень і холостого ходу, є застосування у їх складі двох дизель-генераторів 
(ДГ) відносно малої потужності. При застосуванні на перспективних МТ з тяговою 
передачею змінно-постійного або змінно-змінного струму і загальною шиною постійного 
струму двох однакових ДГ виникає проблема вибору раціональної послідовності їх 
навантаження з урахуванням особливостей характеристик дизелів і електричної передачі.  

Будемо вважати раціональною таку технічно можливу комбінацію режимів роботи 
двох однакових ДГ, яка забезпечує мінімальне значення відношення витрати палива всієї 
ЕУ до енергії, яку подано до шини постійного струму. Реалізувати задану потужність ЕУ 
на часткових режимах тепловозної характеристики можна при паралельному, 
послідовному, або змішаному навантаженні цих дизель-генераторних установок. 

У випадку паралельного навантаження системи керування дизель-генераторами 
забезпечують їх практично однакове (в межах похибок регулювань та відхилень у 
характеристиках агрегатів) навантаження на кожному режимі тепловозної 
характеристики. Такий алгоритм призводить до підвищеної витрати палива на режимах 
неповної потужності.  

Зменшити експлуатаційну витрату палива тепловозами з кількома ДГ можна, якщо 
замість паралельної схеми застосувати послідовну схему навантаження. За цією схемою 
на режимах малих потужностей спочатку все навантаження сприймає перший ДГ, а 
другий у цей час працює на режимі холостого ходу. Коли потужність першого ДГ стає 
недостатньою для споживачів, під навантаження підключають другий ДГ, а перший 
продовжує працювати з тією самою максимальною потужністю. Таким чином, потужності 
ДГ при послідовному навантаженні будуть різними і лише після досягнення другим ДГ 
максимальної потужності вони зрівняються.  

Теоретично можливо реалізувати режими навантаження ДГ, при яких вони 
одночасно матимуть різні і відмінні від нуля потужності, тобто працюватимуть у режимі 
змішаного навантаження. Такі режими, вочевидь, забезпечать проміжні, між виключно 
паралельним і виключно послідовним навантаженням, показники витрат палива. Однак 
при цьому системи управління роботою ДГ будуть значно ускладнені. Виходячи з цього, 
такі системи у рамках даного дослідження не розглядалися.  

Для мінімізації витрат палива у всьому діапазоні навантажень ЕУ необхідним є 
перехід від послідовного навантаження ДГ до паралельного після досягнення першим 
дизелем певної граничної потужності Neгран., яка залежить від типу характеристики зміни 
питомої ефективної витрати палива дизеля ge = ge(Ne).  

На підставі аналізу  графіків залежностей питомої витрати палива дизелем на 
виробництво одиниці електроенергії, поданої до шини, авторами зроблено висновок, що 
гранична потужність першого ДГ, до якої доцільно працювати за схемою послідовного 
навантаження, залежить від характеру зміни питомої ефективної витрати палива дизеля на 
режимах тепловозної характеристики, а також від характеристик тягового генератора та 
випрямляча. Якщо мінімум питомої ефективної витрати палива дизеля є на режимі його 
номінальної потужності, то перехід до паралельного навантаження доцільно виконувати 
після досягнення першим ДГ номінальної потужності. У випадку, коли мінімум питомої 
ефективної витрати палива припадає на часткові режими тепловозної характеристики, 
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перехід на паралельне навантаження доцільно виконувати після досягнення потужності 
дизеля, яка відповідає цьому мінімуму.  
 

Дослідження руху повітря в купе при функціонуванні системи вентиляції 
вагону на основі математичного моделювання 

 
Потапчук І.Ю., Циганков Є.О., Перцевий В.О. ДНУЗТ 

 
Одним з основних напрямків досліджень в області енергозбереження та модернізації 

рухомого складу залізниць є забезпечення комфортних, тобто оптимальних умов 
перевезення пасажирів, які створюються в тому числі функціонуванням системи 
вентиляції пасажирських вагонів. 

Система вентиляції вагона здатна забезпечити потрібний повітрообмін в купе та 
видаляти з купе надлишки теплоти, вологи та шкідливих домішок, що виділяються в 
процесі життєдіяльності пасажирів. 

Метою даної роботи є наукове обґрунтування та розробка технічних рішень, 
спрямованих на підвищення ефективності функціонування системи вентиляції 
пасажирських вагонів. 

Дана робота є наступним етапом дослідження руху повітря в купе та температурних 
полів в купе при функціонуванні системи вентиляції вагону. 

В роботі проведено теоретичне моделювання циркуляції повітря в купе на основі 
удосконаленої математичної моделі руху повітря в купе, яка заснована на чисельних 
методах розв’язання диференційних рівнянь аеродинаміки та конвективного теплообміну. 

Удосконалення моделі полягає в урахуванні джерел теплоти, якими виступають 
пасажири купе при визначенні аеродинаміки повітря в купе. 

Розрахункові дані, отримані при розв’язанні задачі аеродинаміки та конвективного 
теплообміну в купе без урахування наявності в ньому пасажирів, використовувались в 
якості першого наближення при розрахунках за удосконаленою моделлю. 

Розрахунки за допомогою цієї моделі виконано для купе пасажирського вагону типу 
Д/Ки при традиційній схемі подачі та видалення повітря з купе. 

За допомогою розробленої моделі уточнено межі зон в купе, в яких швидкість руху та 
температура повітря не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, тобто є недостатньою 
або, навпаки, надлишковою з точки зору забезпечення комфортних умов пасажирам. 

Недостатня швидкість руху повітря (менше ніж 0,2-0,25 м/с) спостерігається в зоні 
між стелею та другою (верхньою) полицями, що пояснюється недостатньо ефективним 
спрямуванням та розподіленням потоку повітря, що надходить до купе. 

Надлишкова температура повітря спостерігається в зоні між першою (нижньою) та 
другою (верхньою) полицями. 

Результати, отримані в роботі, можна використовувати для розрахунку руху, 
температурного поля та оптимізації розподілу цих характеристик повітря в купейних та не 
купейних вагонах інших типів. 

Результати, отримані в роботі, можна також використовувати для внесення змін в 
конструкцію елементів систем вентиляції та кондиціювання повітря, які забезпечують 
його подавання та видалення з купе. 

Наступними кроками удосконалення розробленої моделі є: 
- дослідження розподілу вологи та пилу, які знаходяться в повітрі, що циркулює в купе,  
- дослідження розподілу концентрації таких шкидливих газів, як діоксид вуглецю та 

оксиди азоту. 
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 Дослідження впливу  струмів витоку ізоляторів контактної мережі на втрати 
електроенергії та інтенсивність електрокорозії 

 
Рейх О.М., ДНУЗТ 

 
Однією із важливих проблем забезпечення стабільного функціонування 

електрифікованих залізниць України є надійність ізоляції контактної мережі в умовах 
багаторічної експлуатації та впливу різноманітних зовнішніх факторів. Головними 
причинами втрати ізоляційних властивостей ізоляторами є забруднення та зволоження їх 
поверхні, що викликає збільшення струмів витоку, а згодом і призводить до перекриття 
ізоляційного елемента. Інтенсивність протікання даних процесів залежить від  
конструктивного виконання ізолятора, характеристик електропровідності шару 
забруднення: його хімічного складу, товщини вологості, текстури.  

 Як свідчить Аналіз роботи господарства електрифікації та електропостачання 
залізниць України основною причиною виникнення відмов ізоляторів являються 
електричні пошкодження, а саме перекриття та пробої. Більшість досліджень даних 
процесів виконувалось з метою забезпечення надійності ізоляторів в критичних умовах. 
Хоча проблема перекриття при забрудненні та зволоженні поверхні ізоляційного 
матеріалу є досить актуальною, але залишається не єдиною.  Так  в теперішній час, коли 
спостерігаються  значні втрати електричної енергії, з економічної точки зору важливим  
науковим напрямком є дослідження втрат, які  зумовлені  струмами витоку по ізоляторам  
контактної мережі. Крім того, при значних величинах таких струмів  на стрижнях 
ізоляторів постійного струму спостерігаються інтенсивні електрокорозійні процеси, які в 
рази скорочують терміни служби ізоляторів.   

Величина стуму витоку  в нормальних умовах експлуатації у будь-який момент 
часу представляє собою функцію випадкових величин напруги, поверхневої провідності, 
числа та тривалості природніх зволожень. Як показують розрахунки   числові значення 
струмів витоку для полімерних ізоляторів, завдяки їх високій гідрофобності,  в 2,8 рази 
менші, ніж для фарфорових, відповідно  технологічні втрати енергії також будуть  
меншими.  

Обґрунтованих оцінок втрат електроенергії через струми витоку немає, проте 
необхідність  такої оцінки  очевидна, оскільки на контактній мережі велика насиченість  
ізоляторів. 

Ефективне вирішення проблеми електрокорозії та втрат енергії можливе лише за 
наявності достовірної інформації про струми витоку  ізоляторів при впливі  різних видів 
забруднень та зволожень, характерних для умов експлуатації, з врахуванням статистичного 
характеру цих факторів. Експериментальне визначення відповідних характеристик вимагає 
багато часу, великих матеріальних та трудових ресурсів. Відповідно до цього альтернативним 
варіантом  дослідження являться математичне моделювання роботи  забрудненої ізоляції в 
умовах експлуатації та розрахунок втрат електричної енергії. 

 
Оптимізація параметрів пристроїв компенсації реактивної потужності  

на Південно-Західній залізниці 
 

Рябокінь Б.А., ДНУЗТ,  Нікітко В.І., Південно-Західна залізниця 
 

Зниження втрат при передачі електроенергії від джерела живлення до споживачів є 
досить актуальною задачею. Вирішення цієї задачі для систем тягового електропостачання 
ускладнюється визначенням реактивної потужності в несинусоїдних колах, при чому 
критерієм правильності того чи іншого визначення реактивної потужності є позитивний 
результат, отриманий від її компенсації.  
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Застосування пристроїв компенсації дозволяє стабілізувати та підвищити рівень 
напруги тягової мережі, підвищити коефіцієнт  потужності, зменшити несиметрію струмів 
та напруг, зменшити втрати електричної енергії. 

Для забезпечення оптимального режиму роботи тягового електропостачання і систем 
зовнішнього електропостачання необхідно обирати потужність і місце розташування 
компенсуючих пристроїв, розглядаючи роботу системи в цілому та враховуючи показники 
і характеристики багатьох споживачів. 

В роботі виконується оптимізація потужності компенсуючих пристроїв в умовах 
Південно-Західної залізниці, яка електрифікована системою 25 кВ 50 Гц. На Південно-
Західній залізниці експлуатується 26 компенсуючих пристроїв, 10 з яких встановлені на 
тягових підстанціях і 16 на постах секціонування. 

За попередньо отриманими даними аналізу роботи компенсуючих пристроїв на 
Південно-Західній залізниці випливає, що частина компенсуючих пристроїв знаходиться у 
вимкненому положенні через значний рівень перекомпенсації або недокомпенсації 
реактивної потужності. Це пов’язано зі значними зменшеннями чи збільшеннями потоку 
поїздів на даних ділянках залізниці. Друга частина компенсуючих пристроїв  знаходиться 
у відключеному положенні через пошкодження конденсаторних батарей.  

В результаті оптимізації потужності компенсуючого пристрою на одній з тягових 
підстанцій виявилось, що потужність на 500 квар менша за потрібну.  

Можна зробити висновок, що робота компенсуючих пристроїв на Південно-Західній 
залізниці є не зовсім оптимальною за рахунок того що 35 % компенсуючих пристроїв 
потребують ремонту у зв’язку з пошкодженням конденсаторних батарей, а 35 % 
потребують перегляду потужності та модернізації у зв’язку зі зміною навантаження.  

      
Рис. 1 Розподіл кількості компенсуючих пристроїв  

за дистанціями електропостачання та робочим станом 

Критерии эффективности электропотребления 
электротранспорта 

 
Саблин О.И., Артемчук В.В., ДНУЖТ 

 
Решение задач энергосбережения требует комплексного подхода к оценке 

эффективности процесса электропотребления и всестороннего анализа факторов, 
влияющих на этот процесс. В системе электротранспорта электропотребление отличается 
выраженной кратковременной и длительной неравномерностью во времени, связанной с 
регулированием в широком диапазоне тяговой мощности, что обусловлено необходимым 
режимом работы ЭПС. Неравномерное потребление электроэнергии на тягу, имеющее 
вероятностный резкопеременный характер, вызывает дополнительные потери 
электроэнергии в системе электрической тяги, в которых условно можно выделить потери 

70



от искажения формы тока по отношению к форме приложенного напряжения и потери от 
колебаний потребляемого тока. 

Разработка оптимальных тяговых режимов и режимных карт ведения поездов, 
графиков их движения, направленных на снижение энергоемкости перевозочного 
процесса путем повышения эффективности электропотребления решает данную задачу в 
макроскопическом масштабе и до определенной степени не учитывает взаимодействие 
ЭПС как переменной нагрузки и тяговой подстанции, как источника. 

Для более качественной оценки эффективности процесса электропотребления ЭПС, 
наряду с классическими показателями энергопотребления (к.п.д., коэффициент мощности, 
удельный расход электроэнергии) возможно использование следующих критериев: 
минимум потерь электроэнергии при потреблении заданной мощности; минимизация 
мгновенных значений тока; равномерное потребление энергии; устранение обратных 
потоков энергии. Сравнение различных тяговых режимов для выполнения одинаковой 
работы перевозочного процесса может быть выполнено при неизменном уровне 
напряжение на токоприемнике, одинаковой затраченной мощности и длительности 
поездки ЭПС. 

Критерий минимума потерь электроэнергии выполняется при совпадении формы 
напряжения и тока ЭПС. Степень выполнения данного критерия оценивается двумя 
показателями: действующее значение тока в контактной сети от данного ЭПС 
минимально, а активная мощность равна полной, поскольку отсутствуют неактивные 
составляющие. 

Критерий минимизации мгновенных значений потребляемого тока устанавливает 
допустимый диапазон максимальных (пиковых) значений мгновенного тока ЭПС, а также 
требует их минимизации, что необходимо для защиты электрооборудования по 
допустимому току. Выполнение данного критерия приводит к снижению уровня потерь 
электроэнергии при передаче. 

Критерий равномерного потребления электроэнергии в системе тягового 
электроснабжения характеризует такой режим работы ЭПС, при котором на его зажимах 
функция мгновенной мощности стремится к неизменной во времени и равной активной 
мощности за рассматриваемый период времени. Поскольку передача одинакового 
количества энергии от источника к потребителю за одинаковое время возможна с 
различным уровнем потерь в линии электропередачи, то снижение размаха и 
интенсивности колебаний потребляемой мощности ЭПС за время электропотребления до 
минимально возможного уровня сокращает потери и с энергетической точки зрения 
повышает экономичность системы электрической тяги. Это достигается необходимым 
алгоритмом управления ЭПС с учетом заданного критерия и техническими 
возможностями тягового средства. 

Следует отметить, что все рассмотренные критерии коррелированны таким образом, 
что улучшение одного из них связанно с улучшением других. 

Влияние нелинейных нагрузок на емкостной ток замыкания на землю 
 

Саєнко Ю.Л., ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет» 
 
В подавляющем большинстве случаев повреждения в электрических сетях 

начинаются с пробоя изоляции на землю, а затем более половины из них развиваются в 
междуфазные короткие замыкания или многоместные пробои изоляции с групповым 
выходом из строя электрооборудования.  

Рассматривая повреждения в сетях с изолированной нейтралью, стоит отметить, что 
однофазные замыкания на землю (ОЗЗ) в сетях 6–35 кВ составляют не менее 70 % общего 
числа повреждений и сопровождаются возникновением емкостных токов и 
перенапряжений. Степень проявления этих эффектов зависит от ряда факторов:  
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протяженности и загрузки сети, начальных условий коммутации, удаленности точек 
замыканий от источника питания и др.  

В современных системах электроснабжения значительное распространение 
получили нагрузки, вольт- и вебер-амперные характеристики которых нелинейны. 
Интенсивное внедрение вентильного электропривода, широкое применение в системах 
электроснабжения нелинейных нагрузок приводит к искажению синусоиды питающего 
напряжения. Снижение показателей качества отрицательно влияет на работу 
потребителей, на работу средств защиты. Другим аспектом этой проблемы является 
увеличение тока ОЗЗ за счет того, что в его спектре появляются высшие гармоники.  

Как показали результаты моделирования ОЗЗ в сети с изолированной нейтралью при 
наличии нелинейных нагрузок в программной среде MATLAB, для различных режимов 
работы сети степень влияния высших гармоник, генерируемых нелинейной нагрузкой, 
различна. Например, для нормального режима при малом коэффициенте искажения 
синусоидальности напряжения (до 3%) ток однофазного замыкания на землю 
увеличивается незначительно (до 5%), но при значительных искажениях, близким к 
предельно допустимым для данного класса напряжения (8%), рост тока ОЗЗ может 
достигать 35%. Для режима резонанса в контуре прохождения тока ОЗЗ при 
коэффициенте искажения синусоидальности около 8% ток ОЗЗ вырастает фактически 
двукратно по сравнению с током в сети без искажений. При меньших коэффициентах 
искажения – 2% и 4% – рост тока составил соответственно 20% и 45%. 

Исходя из полученных результатов, при проектировании электрической сети 
рекомендуется минимизировать возможность возникновения резонанса в контуре 
прохождения тока ОЗЗ, а при расчетах емкостного тока замыкания на землю в сетях с 
источниками высших гармоник рекомендуется увеличивать его расчетное значение на 
10% при коэффициенте искажения питающего напряжения до 4%, и на 25% при 
коэффициенте искажения от 4 до 8 %. 

 
Обеспечение электромагнитной совместимости преобразователей частоты 

питающей сети с целью оптимизации их энергетических показателей 
 

Саенко Ю.Л., Бараненко Т.К., ГВУЗ «Приазовский государственный технический 
университет» 

 
Применение преобразователей частоты в частотно-регулируемом электроприводе 

оказывает существенное влияние на протекание электромагнитных процессов в 
электрических сетях. Процессы коммутации в преобразователях частоты, используемых 
для управления работой электропривода, приводят к искажениям форм напряжения и 
тока, как в самом электроприводе, так и в питающей сети. Искажения сопровождаются 
генерированием высших гармоник, а также интергармоник, которые вносят ряд 
нежелательных последствий как в питающую сеть, так и в технологический процесс 
предприятия.  

Возникновение гармонических составляющих в кривой входного тока приводит к 
увеличению потерь мощности и напряжения, а также к дополнительному нагреву, что 
оказывает значительное влияние на снижение срока службы и эффективность 
функционирования частотно-регулируемого электропривода. Кроме этого традиционные 
преобразовательные устройства с системами импульсно-фазового управления, как 
правило, имеют низкий коэффициент мощности (около 0,5-0,7).  

Таким образом, с целью оптимизации энергетических показателей преобразователей 
частоты необходимо обеспечить условия для их электромагнитной совместимости с 
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системой электроснабжения. Решение этой задачи возможно двумя способами. Первый 
способ заключается в установке на вход преобразователя частоты компенсирующих или 
фильтро-компенсирующих устройств, решающих одновременно задачи фильтрации 
гармонических составляющих и улучшения коэффициента мощности. Очевидным 
недостатком такого способа является установка дополнительных устройств. 

Другой способ заключается в использовании на входе преобразователя частоты 
активного выпрямителя, состоящего из трех элементов: автономного инвертора 
напряжения, выполненного на полностью управляемых ключах (IGBT, MOSFET, GTO); 
модуля сетевого фильтра и сетевого дросселя.  

Электромагнитная совместимость с питающей сетью, а также улучшение 
коэффициента мощности (снижение потребления реактивной мощности) при 
использовании активных выпрямителей обеспечиваются за счет усовершенствования 
алгоритмов управления путем использования релейных и импульсно-модуляционных  
способов управления, реализуемых на современных микроконтроллерных средствах 
вычислительной техники.  

Преобразователи частоты с активными выпрямителями обладают свойствами, 
обуславливающими их перспективное применение в энергосберегающем электроприводе: 

- двухсторонний обмен энергией с питающей сетью;  
- практически синусоидальный сетевой ток в режимах потребления и рекуперации 

энергии;  
- возможность регулирования не только коэффициента искажения сетевого тока, но и 

коэффициента сдвига фаз между током и напряжением, что обеспечивает полное 
управление в широких пределах коэффициентом мощности по входу полупроводникового 
преобразователя с реализацией единичного, индуктивного или емкостного его значений;  

- обеспечение возможности сокращения потерь энергии в процессе ее 
преобразования за счет оптимизации релейных или импульсно-модуляционных 
алгоритмов управления. 

 
Способ определения вебер-амперной характеристики измерительных 

трансформаторов напряжения 
 

Саенко Ю.Л.,  Попов А.С., ГВУЗ «Приазовский государственный технический 
университет» 

 
При исследовании феррорезонансных процессов встает вопрос определения и точ-

ного представления вебер-амперной характеристики трансформаторов напряжения (ТН). 
В настоящее время существует ряд способов определения характеристики намагничива-
ния ТН, условно все их можно разделить на экспериментальные и расчетные. 

Исходными данными для расчета вебер-амперной характеристики служит характе-
ристика намагничивания стали сердечника, его геометрические размеры и число витков 
обмоток. Этот подход достаточно прост, однако обладает существенной погрешностью, 
причем зачастую определить эту погрешность не представляется возможным. Данный ме-
тод не учитывает изменение картины поля в стыках и углах магнитопровода, в местах 
болтовых соединений, в которых поток замыкается по немагнитному пути и картина поля 
искажается. Кроме того, характеристики стали, которые приводятся в справочной литера-
туре, также содержат некоторую погрешность, величина которой не приводится.  

Среди наиболее известного экспериментального метода можно выделить следую-
щий. Намагничивание образца осуществляется управляемым источником переменного 
напряжения. При этом осциллографируется амплитудное значение тока в намагничиваю-
щей обмотке и потокосцепление. Потокосцепление фиксируется или как напряжение на 

73



емкости интегрирующей RC цепочки, подключенной к дополнительной измерительной 
обмотке, или как напряжение, подведенное к намагничивающей обмотке, деленное на уг-
ловую частоту сети. Технически эти методы зачастую реализуются со стороны обмотки 
низкого напряжения трансформатора, при этом они также как и расчетные методы обла-
дают погрешностью, что в первую очередь обусловлено несинусоидальностью питающего 
напряжения при значительном насыщении испытуемого ТН. Так, например, при опреде-
лении вебер-амперной характеристики ТН типа НТМИ-6 при токе I2=40I2ном коэффициент 
несинусоидальности напряжения источника был равен 16% и растет по мере насыщения 
сердечника. В опыте использовался ЛАТР мощностью 10 кВА. 

В качестве решения проблемы несинусоидальности питающего напряжения предла-
гается в качестве источника питания использовать заряженный конденсатор. В общем 
случае разряд конденсатора на нелинейную индуктивность представляет собой процесс с 
увеличивающимся во времени периодом и уменьшающимися амплитудами тока в цепи и 
напряжения на конденсаторе. Правильно подобранная емкость и напряжение ее заряда по-
зволят получить необходимый ток в обмотке намагничивания. В рамках исследования 
была получена аналитическая зависимость, связывающая параметры ТН (активное сопро-
тивление и индуктивность рассеивания обмотки намагничивания), величину емкости и 
напряжения ее заряда с током в цепи. Аналитическое выражение получено из условия ли-
нериализации нелинейной цепи, а также из допущения, что на первом полупериоде раз-
ряда конденсатора рабочая точка на кривой намагничивания будет в глубоком насыще-
нии, что соответствует индуктивности рассеивания ТН. При этом полученное выражение 
дает достаточно хорошее совпадение с результатами, полученными в условиях экспери-
мента. Для ТН типа НТМИ-6 расчетная емкость для получения во вторичной обмотке тока 
200 А (амплитудное значение) оказалась равна 250 мкФ, напряжение заряда при этом со-
ставило 300 В. Экспериментально полученное значение оказалось равным 180 А, что по-
зволяет говорить о высокой точности предложенной методики. Для дальнейшего 
получения характеристики намагничивания следует уменьшать или увеличивать 
напряжения заряда конденсатора и получить серию точек на кривой намагничивания. 

 
Зменшення впливу контактної мережі змінного струму на лінії 6-10 кВ 

 
Сиченко В.Г., Ліс К.В., ДНУЗТ 

 
Контактна мережа при системі тягового електропостачання змінного струму являє 

собою несиметричну однофазну лінію, що є потужним джерелом електромагнітних полів. 
Лінії, що розташовані вздовж контактної мережі, піддаються електромагнітному впливу. 
Електромагнітний вплив тим вище, чим менше відстань між впливаючими проводами. 
Тому лінії поздовжнього електропостачання, що розташовані безпосередньо на опорах 
контактої мережі, найбільш піддані цим впливам.  

Електричний вплив системи електропостачання змінного струму на лінію 
повздовжнього електропостачання проявляється в наведенні в ній потенціалу стосовно 
землі. Цей потенціал викликаний дією електричного поля, що створюється напругою 
контактної мережі.  

Магнітний вплив на лінії має місце при наявності струму в контактної мережі. Під 
дією струму контактної мережі у проводах, що піддані впливу лінії, індукуються 
додаткові поздовжні е.р.с., які можуть досягати значних величин при більших 
навантаженнях. Індуковані е.р.с. викликають додаткові, крім навантажувальних, падіння й 
втрати напруги в даній лінії.  
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Електровоз в своїй роботі є генератором гармонік струму з частотою 150, 250, 350 
Гц. Гармоніки тягового струму з більшим порядковим номером в n разів краще 
індукуються в суміжній лінії. 

Для зменшення впливу контактної мережі на лінії 6-10 кВ існують технічні засоби та 
пристрої такі як встановлення відсмоктуючих трансформаторів, застосування 
перешкодоподавляючої компенсуючої установки,  використання самонесучих проводів, 
установка на шинах 10 кВ підстанції конденсаторів порядку 0.02 мкФ на 1 км довжини 
лінії. 

Розроблений технічний пристрій дозволяє знизити рівень електромагнітної 
сумісності та покращити якість електроенергії в лінії 6-10 кВ повздовжнього 
електропостачання. Пристрій являє собою компенсаційний фільтр. Компенсація 
виконується за рахунок компенсаційного агрегату, який керується за допомогою 
тиристорів. Фільтрація виконується за рахунок LC-кіл що налаштовуються на резонанс 
для частоти певної гармоніки. 

За допомогою моделі впливу    контактної мережі на  лінії ПЕ в  середовищі Mat LAB 
досліджено ефективність використання розробленого пристрою.  

 
Застосування ресурсозберігаючих технологій на залізничному транспорті 

Соболь С.Ю., ДНУЗТ 
 

Продовження ресурсу існуючого рухомого складу залізниць України шляхом його 
відновлення є однією з пріоритетних задач галузі. В існуючій ситуації стану економіки 
країни першоступеневе значення набуває розв’язання поставленої задачі шляхом 
повторного використання деталей після їх відновлення та зміцнення. Це диктується тим, 
що на відновлення спрацьованої деталі до номінальних параметрів витрачається 
матеріалів, електроенергії та праці, а також утворюється шкідливих забруднень у 10 – 100 
разів менше, ніж на виготовлення нової. 

У той же час, згідно досліджень багатьох науковців у сучасному машинобудуванні та 
ремонтному виробництві потенціал відомих матеріалів вичерпано, що змушує 
здійснювати пошуки матеріалів з новими властивостями, тобто необхідна розробка нових 
технологій ремонту, відновлення та зміцнення деталей.  

Серед багатьох існуючих на даний час різноманітних ресурсозберігаючих технологій 
відновлення зношених поверхонь на залізничному транспорті найбільш поширені 
наплавлення, газотермічне напилення та електролітичні методи. Також однією з 
розповсюджених технологій відновлення натягу нерухомого з’єднання є гальванічне 
осадження металів на поверхні деталей спряження. Але ця технологія розвинена для 
осадження покриттів з моношару. Відновлення деталей багатошаровими покриттями з 
наперед заданими властивостями значно розширюють можливості відновлювальних 
технологій. Таке стосується і інших методів відновлення деталей, а саме наплавлення та 
газотермічного напилення. З точки зору енергетичних та матеріальних затрат, а також 
порівнюючи переваги та недоліки вказаних технологій, на нашу думку, для відновлення 
зношених деталей багатошаровими покриттями доцільно використовувати гальванічні 
методи. 

В результаті досліджень було розроблено програмний електроліз. Розробка і 
дослідження параметрів електролітичного осадження відновлювальних шарів програмним 
електролізом проводиться нами для залізнення, цинкування, хромування, міднення, а 
також для сплавів на основі залаза. Особливу увагу привертає залізнення, оскільки серед 
гальванічних методів відновлення деталей ця технологія за сукупними механічними 
параметрами має найбільші можливості. Важливим є і те, що розроблені технології, 
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наприклад залізнення та цинкування, не потребують нагрівання електроліту, тобто процес 
ведеться в, так званому, холодному електроліті, температура якого дорівнює температурі 
навколишнього середовища. 

За заданою програмою, яку відпрацьовує система автоматичного керування, джерело 
живлення осаджує відновлююче покриття на зношену поверхню. Це дає можливість 
отримувати шарові покриття, в яких наперед можна задавати необхідні механічні 
властивості. В загальному покритті можна поєднувати іноді взаємовиключаючі 
властивості, завдяки програмному електролізу шари можуть мати товщину 0,01 мкм з 
високою міцністю зчеплення. Також встановлено, що отримані програмним електролізом 
шарові покриття мають підвищену міцність пресового з’єднання в 2,4-2,8 рази у 
порівнянні з пресовим з’єднанням без гальванічного покриття. До того ж застосування 
розробленої технології дозволяє максимально автоматизувати процес відновлення 
поверхні зношених деталей, корегувати програми під кожну групу деталей, підвищити 
ресурс деталей до 2…3 разів.  

 
Проблеми реалізації заходів енергозбереження у гірничодобувній галузі 

 
Шкрабець Ф.П., Остапчук О.В.,  Державний ВНЗ «НГУ»  

 
На сьогодні на підприємствах гірничодобувної галузі склалася парадоксальна 

ситуація. З одного боку, при видобутку корисних копалин підземним способом 
спостерігається певна тенденція поглиблення шахт та інтенсифікація виробництва 
супроводжується ростом електричних навантажень підземних споживачів. Уже в цей час 
встановлена потужність підземних споживачів ряду шахт складає 10 МВт, а глибина 
використання розроблювальних горизонтів перевищила 1000 метрів. З іншого боку, 
нормативні документи, що регламентують вказані роботи не змінювались протягом 
останніх 50 років. За рахунок цього, ефективність роботи системи електропостачання 
знижується. Насамперед це відчувають глибокі рудничні шахти де розподіл електроенергії 
в підземних виробках здійснюється з використання напруги 6 кВ, а протяжність і 
навантаження мережі постійно збільшується. На цих підприємствах дуже гостро постають 
проблеми забезпечення показників якості електроенергії при збільшенні втрат 
електроенергії в системі електропостачання.  

Враховуючи перспективи розвитку галузі, постійне збільшення тарифів на 
електроенергію тощо, підвищити ефективність електропостачання глибоких шахт можна 
за рахунок переведення на більше високий клас напруги, як мінімум, живильних 
(стовбурних) шахтних мереж. Використання напруги наступного ступеня –  10 кВ, замість 
застосовуваної в цей час 6 кВ, буде сприяти значному зменшенню втрат енергії при її 
каналізації та дозволить забезпечити певне збільшення підземних електричних 
навантажень, однак таке рішення не можна визнати доцільним за наступними чинниками: 

- класу напруги 10 кВ не існує в умовах більшості залізорудних підприємств, тому 
потрібно спорудження відповідних підстанцій; 

- адаптація на більше високий рівень напруги діючого високовольтного 
устаткування (насосні установки тощо) потребує заміни електричних двигунів; 

- необхідна також заміна комплектних розподільних установок у рудничному 
виконанні та високовольтних кабелів;  

- застосування напруги 10 кВ у підземних виробках вимагає у відповідності з 
діючими нормативними документами узгодження з Держгірпромнаглядом України. 

Крім усіх викладених обставин, електроенергія напругою 35 кВ і вище відповідає 1 
класу, а електроенергія напругою 6-10 кВ  2 класу. Вартість електроенергії складає  62,71 
та  82,37 коп. за 1 кВт*год (без ПДВ) відповідно. У такому випадку, найбільш 
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перспективним для глибоких рудничних шахт, при реконструкції підземної системи 
електропостачання, є варіант використання напруги 35 кВ для живлення стовбурних 
мереж, з установкою відповідної підземної розподільної підстанції на робочому горизонті. 
При подальшому розподіленні енергії застосовується напруга 6 кВ, що не потребує повної 
реконструкції мереж та знижує витрати на переобладнання. Але застосування зазначеного 
заходу вимагає рішення комплексу питань, пов'язаних з технічною реалізацією й 
забезпеченням необхідного рівня безпеки експлуатації високовольтних електроустановок 
в умовах залізорудних шахт та потребує приведення у відповідність діючих нормативних 
документів. 
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