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На даний час загальновживаною світовою практикою є застосування тягових 
приводів з асинхронними електродвигунами. Головними технічними перевагами цих 
електроприводів є високі енергетичні та масо-габаритні показники при достатньо 
простій конструкції, високий рівень надійності, простота обслуговування. 
Традиційно тягові асинхронні двигуни використовуються у існуючих колісно-
моторних блоках. Це забезпечує високий рівень уніфікації, однак не дозволяє суттєво 
збільшити енергоефективність тягового приводу. У табл.1 наведено залежність 
коефіцієнту корисної дії (ККД) тягового асинхронного електродвигуна, 
розробленого авторами, потужністю 200 кВт при реалізації чотирьохвісним 
тепловозом тривалої сили тяги 250 кН. 

Таблиця 1 

Передаточне відношення тягового редуктора 4,41 5,3 7,5 9,4 

ККД електродвигуна, % 88,0 89,8 93,4 94,5 

Як видно із табл.1, ККД залежить від передаточного відношення тягового 
редуктор, а, отже, для забезпечення високої енергоефективності маневрового 
локомотиву при роботі з висковими силами тяги доцільно застосовувати тягові 
редуктори з підвищеним передаточним відношенням. Конструктивно такі редуктори 
виконуються двоступінчастими (рис.1). На рис.2 показано загальний вигляд візка з 
колісно-моторними блоками з двоступінчатими редукторами. 

 
 

Рис. 1 Тяговий редуктор типу ТКН 

22,5 виробництва Ganz Motor для 

маневрового локомотиву [1] 

Рис. 2 Візок виробництва Ganz Motor для маневрових 

локомотивів [1] 
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Подальше підвищення енергоефективності тягового приводу пов’язане із 
застосуванням тягових синхронних електродвигунів із збудженням від постійних 
магнітів, особливостями яких є високі ККД у широкому діапазоні частоти обертання 

та навантаження (рис.3). 

 
Рис.3 Залежність коефіцієнту корисної дії електродвигунів електропоїзду Regina [2] 

Як видно з рис.3., темп зміни ККД при зменшенні частоти обертання у 
асинхронного двигуна більш інтенсивний, ніж у синхронного електродвигуна з 
постійними магнітами. При зміні потужності ККД асинхронного двигуна в цілому 
змінюється незначно, а у синхронного електродвигуна з постійними магнітами 
навіть підвищується. Незважаючи на те, що наведений приклад є окремим випадком, 
в цілому він демонструє загальний хід залежності ККД електродвигунів від частоти 
обертання на потужності. Узагальнюючи, можна зробити висновок, що енергетичні 
характеристики тягових електроприводів залежать від типу електродвигуна (і 
електрообладнання в цілому).  

Таким чином, застосування інноваційних технічних рішень у колісно-моторному 
блоці дозволяє досягти високих енергетичних показників маневрових локомотивів. 

[1] https://ganzmotor.hu/products/railway-bogies/ 

[2] http://www.gronataget.se/upload/PM%20motors%20for%20railway%20applications.pdf 
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В умовах пошуку стратегій розвитку залізничної інфраструктури важливим 
є теоретичне обґрунтування вибору конструктивних та організаційних заходів, 

http://www.gronataget.se/upload/PM%20motors%20for%20railway%20applications.pdf

