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(57) Система енергопостачання пристроїв конди-
ціювання повітря в пасажирському вагоні, що міс-

тить генератор електричної енергії, з'єднаний з 
колісною парою через редукторно-карданну пере-
дачу, і споживачі енергії у вигляді компресора та 
вентиляційних пристроїв, яка відрізняється тим, 
що між генератором електричної енергії і колісною 
парою додатково розташований маховик, з'єдна-
ний з колісною парою редуктором з муфтою, при-
чому між маховиком і генератором електричної 
енергії встановлений варіатор, призначений для 
періодичного підключення маховика до генерато-
ра. 

 
 

 
 

Корисна модель відноситься до області тепло-
техніки і може бути використана для постачання 
енергії підвагонному генератору пасажирського 
вагону залізничного транспорту. 

Існує проблема раціонального використання 
енергії гальмування залізничних потягів. Напри-
клад, при гальмуванні вагону з швидкості 80 км/год 
до 40 км/год масою 50 т виділяється більше 9 МДж 
енергії, яка відводиться за рахунок гальмівної сис-
теми вагону. 

Відома централізована система електропоста-
чання з вагоном-електростанцією [М.Л. Зворыкин, 
В.М. Черкез. Кондиционирование воздуха в пас-
сажирских вагонах. - М.: Транспорт, 1977. – 288 с.], 
яка включає вагон-електро-станцію, акумуляторні 
батареї невеликої ємності і споживачів енергії. У 
цій системі електроенергія, що виробляється ге-
нераторами, які розташовані у вагоні-
електростанції, підводиться до акумуляторних 
батарей невеликої потужності, встановлених у 
вагонах, за допомогою підвагонної магістралі. Від 
акумуляторних батарей електроенергія підводить-
ся до споживачів. 

Недоліками централізованої системи електро-
постачання є значна складність формування скла-
ду потяга, наявність в поїзді додаткового вагону, 
який не виконує основні функції, велика залеж-
ність від роботи вагону-електростанції. 

Найбільш близьким аналогом корисної моделі, 
що заявляється є автономна система енергопо-
стачання установки кондиціювання повітря МАБ II, 
якою обладнані купейні пасажирські вагони [М.Г. 
Маханько, Ю.П. Сидоров. Кондиционирование 
воздуха в пассажирских вагонах и на локомотивах. 
- М: Транспорт, 1981. – 254с.]. Система енергопо-
стачання пристроїв кондиціювання повітря в паса-
жирському вагоні включає в себе генератор елект-
ричної енергії, з'єднаний з колісною парою через 
редукторно-карданну передачу і споживачів енергії 
у вигляді компресора та вентиляційних пристроїв. 

Всі пасажирські вагони з кондиціюванням пові-
тря і індивідуальним електропостачанням отриму-
ють електроенергію від підвагонного генератора з 
приводом від осі колісної пари. Тому робота таких 
установок залежить значною мірою від швидкості 
руху поїзда. На стоянках потужності акумуляторної 
батареї не вистачає, тому агрегати установки пра-
цюють з неповною потужністю або відключається 
зовсім, через що температурний режим у вагоні 
порушується. 

Уникнути цих недоліків можливо лише за умо-
ви, що електропостачання агрегатів відбувати-
меться безперервно, незалежно від руху поїзда. 

Технічним завданням, яке вирішується корис-
ною моделлю, є збільшення ККД рухомого складу 
залізничного транспорту за рахунок раціонального 

 



3 54207 4 
 

 

 

використання енергії гальмування, створення ко-
мфортніших умов для пасажирів. 

Суть корисної моделі полягає в тому, що в си-
стемі енергопостачання пристроїв кондиціювання 
повітря в пасажирському вагоні, що включає в се-
бе генератор електричної енергії, з'єднаний з колі-
сною парою через редукторно-карданну передачу і 
споживачів енергії у вигляді компресора та венти-
ляційних пристроїв, яка відрізняється тим, що між 
генератором електричної енергії і колісною парою 
додатково розташований маховик, з'єднаний з 
колісною парою редуктором з муфтою, при чому 
між маховиком і генератором встановлений варіа-
тор, призначений для періодичного підключення 
маховика до генератора. 

Це дозволяє накопичувати енергію гальмуван-
ня в маховику, з подальшою її передачею на під-
вагонний генератор, який живить усі системи ваго-
на. Крім того, за допомогою використання 
відповідної системи автоматики цю енергію можна 
використовувати після гальмування будь-якої три-
валості. 

На кресленні показана схема енергопостачан-
ня залізничного вагону в його поперечному розрізі. 

Система енергопостачання вагону 1 має ма-
ховик 2, який за допомогою фрикційної муфти 3 
сполучений з редуктором 4, розташованим на осі 
колісної пари 5. Підвагонний генератор 6 сполуче-
ний з варіатором 7. До даного варіатора підведе-
ний вал 8 маховика 2, а також вал 9, з'єднаний 
через редукторно-карданну передачу 10 з середи-
ною вісі колісної пари 5. 

Система енергопостачання працює таким чи-
ном. В процесі гальмування вагону 1 включається 
муфта 3. При цьому енергія гальмування через 
колісну пару 5 та редуктор 4 передається махови-
ку 2, де вона акумулюється або до закінчення про-
цесу гальмування, або до моменту накопичення 
максимально можливої кількості енергії. Після від-
ключення муфти 3 енергія, накопичена в маховику, 
подається на генератор 6 за допомогою варіатора 
7, який при цьому відключає вал 9 і сполучає вал 8 
маховика 2 і генератор 6. Після того, як маховик 2 
віддає накопичену енергію, варіатор 7 відключає 
вал 8 і знову сполучає вал 9 і підвагонний генера-
тор 6, тобто вмикається звичайне енергопостачан-
ня, яке використовується при русі потяга. 

Завдяки додатковому включенню в систему 
енергопостачання муфти, редуктора, маховика та 
варіатора стає можливим використання енергії 
гальмування вагону. 

Технічні переваги цієї системи полягають в 
поліпшенні роботи усіх систем вагона, згладжу-
ванні характеристик роботи систем, якіснішому 
використанні споживаної енергії, поліпшенні само-
почуття і підвищення комфорту пасажирів, збіль-
шення експлуатаційного ККД всього залізничного 
складу. 

Окрім цих переваг запропонована система, за 
рахунок відбору і накопичення енергії гальмування 
у маховику, дозволяє використовувати у вагонах 
гальмівні системи з менш жорсткими вимогами по 
відведенню теплового потоку. 
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