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Аналіз стану парку маневрових тепловозів залізниць України по-

казує, що майже весь парк експлуатується за межами встановленого 

терміну служби, при цьому значна частина парку має незадовільний 

технічний стан [1, с. 30]. Внаслідок технічної та моральної застарілос-

ті цих тепловозів, їх експлуатація відбувається зі збільшеними витра-

тами у порівнянні із тепловозами, виконаними із застосування сучас-

ного обладнання. Невідповідність технічних характеристик тепловозів 

характеру та об’ємам маневрової роботи також збільшує експлуата-

ційні витрати. Тому оновлення парку маневрових тепловозів є однією 

з першочергових задач для забезпечення стабільних перевезень заліз-

ницями України. 

Аналіз сучасних тенденцій при створенні (модернізації) маневро-

вих локомотивів дозволяє виділити такі ключові напрями покращення 

тягово-енергетичних характеристик [2, 3]: 
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– підвищення тягово-зчіпних властивостей локомотива; 

– підвищення енергоефективності локомотива.  

Підвищення тягово-зчіпних властивостей локомотива забезпечуєть-

ся застосуванням конструктивних рішень, спрямованих на покращення 

використання зчіпної маси локомотиву: встановлення довантажувачів 

візків (тепловози ТЕМ7, ТЕМ103), застосування низько розташованого 

шквореня (тепловоз ТЕМ103) або похилих тяг (тепловоз ТЕМ21), за-

стосування групового привіду колісних пар (модернізований тепловоз 

BR203H). Також підвищення тягово-зчіпних властивостей забезпечу-

ється застосуванням алгоритмів керування «на межі зчеплення» при 

індивідуальному живленні тягових електродвигунів. 

Підвищення енергоефективності локомотива пов’язане із застуван-

ням у силовий енергетичний установці сучасного обладнання, енергое-

фективного тягового електроприводу та допоміжних систем, впрова-

дженням енергозаощадливих алгоритмів керування [4]. Зважаючи на 

специфічні режими роботи маневрового тепловоза (дизельний двигун 

50…80% часу працює на холостому ході), доцільною є будова силової 

енергетичної установки з двох (чи більше) дизельних двигунів, а також 

застосування накопичувачів енергії. Наприклад, модернізований тепло-

воз ТЕМ2-УГКМ має допоміжну дизель-генераторну установку, що 

дозволяє зупиняти головний дизель при очікуванні поїзної роботи [5]. 

Це забезпечує не тільки скорочення витрат на паливо, а й збільшує 

термін роботи головного дизеля. Ще більш широкі можливості оптимі-

зувати роботу силової енергетичної установки забезпечує застосування 

накопичувача енергії, при наявності якого, зокрема, можлива рекупера-

ція енергії. Подібною гібридною силовою установкою обладнані, на-

приклад, тепловози H3 виробництва Alstom [6]. 

Застосування тягового електроприводу на основі електричних ма-

шин змінного струму дозволяє як збільшити тягове зусилля, так і 

забезпечує високі енергетичні показники локомотиву. При цьому 

шляхом оптимізації мотор-редукторного блоку можливо забезпечити 

роботу тягового електропривода з високими показниками ефективно-

сті у режимах роботи тепловоза, які зустрічаються найчастіше.  

Суттєве підвищення енергоефективності тягового приводу досяга-

ється як за рахунок забезпечення оптимальних режимів роботи ком-

понентів силової енергетичної установки, так і шляхом розподілу 

навантаження між тяговими електродвигунами [7]. Додатково підви-

щенню енергоефективності сприяє керування допоміжними система-

ми тепловозу.  
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