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забезпечують достатньо високий рівень плавності руху, що відповідає не 

перебільшенню коефіцієнта плавності руху значення 3,25, яке є максимальним  

для метровагонів.  
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На даний час для оновлення рухомого складу широко застосовується 

модернізація тепловозів, ключовим у якій є заміна технічно застарілого дизельного 

двигуна на сучасні моделі [1] (рис.1). При поглибленій модернізації заміні підлягає 

тягове електрообладнання, системи керування, компонування кузова і т.д. (рис.2). 

 

  
Рис. 1 Модернізований маневровий тепловоз 

ТЕМ7 з дизелем компанії ABC 

Рис. 2 Модернізований маневровий тепловоз 

ЧМЕ3 
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Ефект від модернізації полягає у зменшенні витрат на паливо-мастильні 

матеріали, збільшення пробігів між технічними обслуговуванням, зменшення його 

об’ємів тощо. При цьому тягові електричні двигуни постійного струму, якими 

оснащено всі маневрові тепловози з електричною передачею потужності, які 

експлуатуються в Україні, як правило, проходять капітальний ремонт із заміною 

ізоляції, що дозволяє підняти силу тяги тривалого режиму на 10…15 %. Для 

подальшого підвищення тривалої сили таких локомотивів необхідно 

інтенсифікувати їх охолодження, що у поєднанні із зменшенням коефіцієнту 

корисної дії (ККД) тягової передачі потужності знижує ефективність такого 

рішення [2]. 

Альтернативним варіантом підвищення тривалої сили тяги є застосування 

тягових електродвигунів змінно струму як у складі існуючих колісно-моторних 

блоків (КМБ), так і при застосування нових КМБ [3]. На рис. 3 та 4 показано 

залежність коефіцієнту корисної дії тягового електродвигуна тепловоза ЧМЕ3 

(суцільна лінія) та ККД тягового асинхронного електродвигуна, розробленого 

авторами (пунктирна лінія). 

  

Рис. 3 Залежність ККД та сили тяги  

при підведеній до електродвигуна потужності 

200 кВт 

Рис. 4 Залежність ККД та сили тяги  

при підведеній до електродвигуна потужності 

100 кВт 

Як бачимо із рис.3 та 4 у області низьких швидкостей руху (до 10 км/год) при 

реалізації сили тяги 340 кН (відносне значення сили тяги дорівнює одиниці) ККД 

асинхронного електродвигуна перевищує ККД двигуна постійного струму. Крім 

того, при застосуванні асинхронного електродвигуна можлива тривала робота 

тепловоза із силою тяги 340 кН. 

Таким чином, показана можливість покращення тягово-енергетичних показників 

маневрових тепловозів при застосування тягових електродвигунів змінного струму. 

На наш погляд, впровадження такого технічного рішення доцільне на тепловозах для 

гіркової роботи та маневрово-вивозних тепловозах підприємств гірничої 

промисловості. 
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