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РОЗДІЛ 1  

АНАЛІЗ СТАНУ ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА 

РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ СИСТЕМ ТЯГОВОГО І ЗОВНІШНЬОГО 

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАЛІЗНИЦЬ 

 

1.1 Роль систем тягового і зовнішнього електропостачання  

у вирішенні основної задачі залізничного транспорту  

Залізничний транспорт займає домінуюче місце в транспортному 

комплексі України як в області вантажних, так і пасажирських перевезень і 

пріоритетно здійснює масові перевезення промислових, будівельних та 

інших вантажів і стабільні пасажиропотоки на ключових напрямах 

транспортної мережі (рис. 1.1).  

 

 

Розподіл вантажообігу Розподіл пасажирообігу  

  
 

 

Питомі енергозатрати 

Вантажні перевезення,  

кгуп/10000 ткм 

Пасажирські перевезення,  

кгуп/100 пас.км 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Вантажообіг, пасажирообіг і питомі енергозатрати в 

транспортній системі України  
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На осяжну перспективу ХХІ століття, без сумнівів, він збереже 

пріоритетність в транспортному комплексі країни, та буде конкурентно 

здатним партнером на ринку транспортних послуг у сфері масових 

перевезень вантажів і пасажирів [1–3]. 

Істотною перевагою залізничних перевезень є їх мала питома 

енергоємність (рис. 1.1), що в умовах енергодефіцитності і важко 

регульованої з боку держави цінової політики на енергоресурси дає виграшні 

умови для залізничного транспорту, який є одним з великих і стабільних 

споживачів енергоресурсів: 4–5%, що споживається щорічно в країні 

електроенергії і до 9–10% дизельного палива [4]. 

У області процесу перевезень індикатором економічної переваги 

електричної тяги перед дизельною є індекс економічної енергоефективності – 

відношення питомих вартісних витрат ПЕР на одиницю роботи на дизельній 

тязі до аналогічного показника на електричній тязі.  

У осяжний період індекс економічної енергоефективності перевезень 

залізниць знаходився в межах 2,5–4,5, а відношення питомих енерговитрат на 

одиницю роботи в умовному обчисленні складає 1,5–2,0 раз на користь 

електричної тяги. Аналіз зміни структури енергобалансу залізниць показує 

стійку тенденцію орієнтації його енергетики переважно на 

електроспоживання. Тому електрифікація завжди була пріоритетним 

напрямом розвитку систем тяги залізниць в нашій країні і за кордоном [5–9]. 

Переважними джерелами фінансування оновлення і будівництва 

об'єктів електричної тяги повинні стати державні інвестиції за участю 

бюджетної підтримки регіонів і прибутку від інвестиційної складової тарифів 

на передачу (транзит) електроенергії. Для об'єктів, що забезпечують передачу 

електроенергії стороннім споживачам, також можуть залучатися кошти 

приватних інвесторів, а для об'єктів, що беруть участь в наданні системних 

послуг і послуг забезпечення надійності мереж зовнішнього 

електропостачання, додатково повинна використовуватися і частина 
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прибутків, отриманих від реалізації цих послуг іншим суб'єктам 

електроенергетичного ринку. 

З урахуванням цього, можна вважати, що залізничний транспорт є 

невід'ємною частиною енергетики країни і складає з нею єдиний 

технологічно пов'язаний комплекс. Від успіхів у сфері енергозбереження 

електричних мереж зовнішнього і тягового електропостачання залежить 

розвиток, масштаби виробництва ПЕР та забезпечення енергобезпеки 

процесу перевезень [10–17].  

Для підвищення енергетичної ефективності систем тягового 

електропостачання залізниць та реалізації їх експлуатації на базі 

ресурсозбереження з врахуванням нормативної бази електроенергетики 

України необхідне бачення  перспективних технічних рішень зовнішнього 

електропостачання, які забезпечують надійність та якість енергопостачання, 

зниження витрат і часу будівництва перспективних електричних мереж 

залізниць, мінімізацію перетоків активної і реактивної потужності та втрат 

енергії [18–21]. Не менш важливим є удосконалення технологій 

обслуговування електротягових мереж по стану для забезпечення 

ресурсозбереження. 

 

1.2. Енергетика залізничного транспорту в умовах розвитку 

енергозберігаючих технічних засобів і технологій в минулий період 

Оцінка енергозберігаючої діяльності залізниць. Активізацію 

енергозберігаючої діяльності залізничного транспорту і надання їй одного з 

ведучих і актуальних напрямів технічної політики галузі слід віднести до 

середини 90-х років минулого століття після ухвалення закону України "Про 

енергозбереження" від 01.07.1994 №74/94 - ВР. У цей період затверджуються 

Державна програма електрифікації залізниць України на 1994–2004 роки та 

програма енергозбереження на залізничному транспорті на період 1996–

2010 роки (схвалено НТР Укрзалізниці 24.06.1996 р., протокол №5).  
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Починаючи з цього періоду, на залізницях формуються річні програми 

енергозбереження по господарствах і підприємствах, налагоджені контроль і 

аналіз їх реалізації з прогнозуванням на наступні роки.  

Надання певної і організаційної спрямованості енергозберігаючій 

діяльності залізниць дало істотні позитивні результати в цій сфері діяльності 

за минулий 15 річний (1997–2012-і роки) період. 

Основні підсумки цієї діяльності в укрупнених кількісних показниках 

зводяться до наступного [9, 22].  

При зростанні загального обсягу перевезень за цей період на 29,9% 

споживання ПЕР в цілому по залізницям не лише не зросло, а знизилося на 

24,8% (рис. 1.2). 

 1997 рік  2012 рік 

Робота  

млрд. ткм брутто 

   

Споживання ПЕР 

тис. туп 

   

  

Рисунок 1.2 – Динаміка зміни структури споживання ПЕР 

 

Причому, дуже позитивними факторами в зміні енергобалансу 

позначилися:  

- істотне зростання долі витрати ПЕР на основну діяльність (тяга 

поїздів) – із 54,5% в 1997 р. до 75,8% в 2012 р.;  

- орієнтація вантажопотоків залізниць на переважне завантаження 

електрифікованих напрямів та зниження споживання дизельного палива.  

374,8 
 

+29,9 % 

 

487,1 

 

3811,2 
 

-24,8 % 

 

2864,9 
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Перший фактор пов'язаний з активною позицією залізниць по 

виключенню з енергобалансу непрофільних активів, безпосередньо не 

пов'язаних з процесом перевезень (житлово-комунальний комплекс, 

промислове виробництво і т. д.). 

Другий фактор – зі значно нижчою питомою собівартістю перевезень 

електротягою при існуючих співвідношеннях цін на електроенергію і 

дизельне паливо і реально досягнутих питомих витрат їх на тягу поїздів. 

Так при середньорічному зростанні обсягів перевезень за цей період на 

+2,0% їх зростання на дільницях з електричною тягою складало + 2,7%, при 

зниженні на 1,3% на дільницях з тепловозною  тягою (табл. 1.1). 

 

Таблиця 1.1 – Основні підсумкові показники процесу перевезень залізниць  

і його енергоефективності  

Показник Вимірник 1997 р. 2012 р. 

Δ 

2012/1997 р., 

% 

Середньорічні 

зміни  

Δ, %/рік 

1. Робота 

1.1.Загальна млрд. ткм 

брутто 
374,8 487,1 +29,9 +2,0 

1.1.1.Електротяга млрд. ткм 

брутто 
306,0 

(81,6%) 

431,6 

(88,6%) 
+41,0 +2,7 

1.1.2.Теплотяга млрд. ткм 

брутто 

68,8 

(19,4%) 

55,5 

(11,4%) 
-19,4 -1,3 

1.2.Корисна прив. млрд. 

ткм нетто 
214,9 327,9 +52,6 +3,5 

2. Питомі витрати ПЕР на тягу поїздів  

2.1.Електротяга кВт·год/10
4
 

ткм брутто 
143,6 120,3 -16,3 -1,1 

2.2.Теплотяга кгуп/10
4
  

ткм брутто 
94,4 87,1 -7,7 -0,5 

 

В результаті за 15 річний період досягнуте зниження питомої витрати 

на тягу поїздів: електроенергії на 16,3% (рис. 1.3) і дизельного палива на 

7,7% (рис. 1.4). 
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Рисунок 1.3 – Динаміка зміни обсягів роботи в електротязі  

і питомих витрат електроенергії  

 

 

68,8

55,9

94,4

87,1

50

70

90

110

130

150

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Питома витрата, 

кгуп/10 тис. ткм бр.

Робота, 

млрд. ткм бр.

Рік

робота теплотяги

питома витрата

 

Рисунок 1.4 – Динаміка зміни обсягів роботи в теплотязі і питомих витрат 

дизельного палива 

 

Характерно, що практично по усіх видах ПЕР, які споживаються 

залізницям в стаціонарній енергетиці (окрім електроенергії, що є основним 
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найбільш економічним енергоресурсом), спостерігалася (табл. 1.2) щорічна 

динаміка зниження їх споживання з темпом від 1,3% (дизельне паливо) до 

6,4% (мазут). 

В результаті, за рахунок енергозберігаючої діяльності за період 1997–

2012 рр. досягнуте зниження енергоємності процесу перевезень (рис. 1.5) 

практично в два рази (з 17,73 до 8,74 тонн умовного палива на млн. 

приведених тонно-кілометрів в рік). 
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Рисунок 1.5 – Динаміка зниження енергоємності залізничного транспорту  

 

Причому, якщо в області тяги поїздів досягнуте зниження 

енергоємності практично в 1,5 разу (з 9,67 до 6,62 тонн умовного палива на 

млн. приведених тонно-кілометрів в рік), то в стаціонарній енергетиці 

зниження досягнуте в 4 рази. 

Це є фактом успішної реалізації енергозберігаючої діяльності усіх 

структурних підрозділів залізниць за минулий період і безперечний вклад в 

економіку процесу перевезень, оскільки вартість заощаджених 

енергоресурсів щорічно зростає з кратністю підвищення цін на них. При 

цьому ціни зростають зі значно вищим темпом, ніж реальний темп зниження 

питомих витрат ПЕР залізничним транспортом України. 
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Таблиця 1.2 – Порівняльний аналіз енергетичних балансів залізниць  

 

Вид ПЕР 
Одиниця 

виміру 

Споживання 1997 р. Споживання 2012 р. 

Δ  
2012/1997 р., 

% 

Середньоріч-

ний темп 

зміни, 

Δ, %/рік 

натур. 

показ. 

в умов- 

ному 

обчис-

ленні 

у % 

до 

загаль-

них  

натур. 

показ. 

в умов- 

ному 

обчис-

ленні 

у % 

до 

загаль-

них  

1. Тяга поїздів 

1.1. Електроенергія млн. кВт·год 4394,0 1428,0 37,5 5194,7 1688,3 58,9 +18,0 +1,2 

1.2. Дизельне паливо тис. тонн 448,2 649,9 17,0 333,3 483,3 16,9 -24,6 -1,6 

Усього ПЕР по п.1 тис. туп - 2078,0 54,5 - 2171,6 75,8   

2. Стаціонарна енергетика (нетягові споживачі) 

2.1. Дизельне паливо тис. тонн 83,1 120,5 3,2 66,7 96,7 3,4 -19,8 -1,3 

2.2. Електроенергія млн. кВт·год 1589,4 516,0 13,5 1018,3 330,9 11,6 -36,0 -2,4 

2.3. Мазут тис. тонн 136,4 186,9 4,9 4,5 6,2 0,2 -96,7 -6,4 

2.4. Вугілля тис. тонн 433,4 359,7 9,4 90,3 75,0 2,6 -79,2 -5,3 

2.5. Природний газ млн. куб. м. 426,5 494,8 13,0 145,4 168,7 5,9 -66,0 -4,4 

2.6. Бензин тис. тонн 37,1 55,3 1,5 10,6 15,8 0,5 -71,5 -4,8 

Усього ПЕР по п.2 тис. туп - 1733,2 45.5 - 693,3 24,2 - - 

Усього ПЕР по п.1 і 2 тис. туп - 3811,2 - - 2864,9 - - - 

 

 4
0
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Основною спрямованістю технічної політики залізниць на наступний 

період є збереження темпів енергозберігаючої діяльності з цілеспрямованим 

посиленням її в найбільш результативних сферах. 

Основні фактори, що впливають на енергоспоживання залізниць. 

На споживання енергоресурсів залізничним транспортом за всіма 

напрямками їх витрат впливає поєднання численних факторів, які 

визначаються як енергетичними параметрами самих пристроїв, що беруть 

участь в енергоспоживанні (коефіцієнт корисної дії (ККД), фізичний і 

моральний знос та ін.), так і зовнішніми умовами їх експлуатації (режими 

роботи, ступінь завантаження та ін.). 

У галузі основного напрямку енергоспоживання – тяги поїздів – на 

підвищення енергетичної ефективності, тобто зниження питомої витрати 

ПЕР, впливають такі найбільш істотні фактори: 

- підвищення енергоефективності електротягових мереж; 

- підвищення конструктивного і експлуатаційного ККД локомотивів; 

- підвищення коефіцієнта використання потужності локомотивів; 

- підвищення обсягу енергії рекуперації та ефективному її 

використанні; 

- оптимізація режимів ведення поїздів за енерговитратами; 

- підвищення осьових навантажень вантажних вагонів; 

- підвищення вагових норм та дільничної швидкості руху поїздів; 

- переважне застосування безстикової колії, застосування лубрикації; 

- підвищення класу кваліфікації машиністів. 

Таким чином, мінімізація витрати ПЕР на виконаний обсяг перевезень 

– задача практично всіх основних господарств залізниць та працівників, що 

безпосередньо беруть участь у процесі перевезень і забезпечують його 

технічну реалізацію. 

У галузі нетягової енергетики найбільш істотними факторами, що 

позитивно впливають на зниження енергоспоживання, є: 

- підвищення ККД енергосилових установок, що застосовуються; 
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- використання енергоносіїв з високими параметрами енерговіддачі; 

- застосування технічних засобів з мінімальними питомими витратами 

енергоносіїв на одиницю роботи; 

- зниження енергоємності технологічних процесів ремонту основних 

технічних засобів і споруд транспорту (локомотивів, вагонів, колії, пристроїв 

електроенергетики); 

- максимальне зниження втрат у комунікаційних мережах (повітряні 

лінії, кабелі, теплові мережі, трубопроводи та ін.). 

Стан технічних засобів і технологій та шляхи підвищення їх 

енергетичної ефективності. До технічних засобів залізничної енергетики 

відносяться пристрої, що споживають або генерують енергію в 

технологічних процесах роботи залізничного транспорту (додаток А1). Їх 

початковий стан, переважно на сьогодні, характеризується високим ступенем 

фізичного і морального зносу, високою енергоємністю. Фактичний знос 

електровозів за встановленими термінами служби становить 65 %, тепловозів 

– 75 %, пристроїв тягового електропостачання – 69–86 %, стаціонарної 

електроенергетики – 40–50 %, теплоенергетики – 70–80 %. За межами 

нормативного терміну експлуатації знаходиться більше 60 % технічних 

засобів залізничної енергетики. Застосування морально застарілих 

енергоустановок з низькими конструктивними і експлуатаційними ККД 

спричиняє підвищення енерговитрат на їх експлуатацію і ремонт. 

Аналіз причин формування втрат енергоресурсів за всіма технічними 

засобами і технологіями залізничного транспорту дозволив намітити основні 

технічні рішення підвищення їх енергетичної ефективності як на найближчий 

період до 2016 р., так і на перспективу до 2020 р. Новостворювані і 

модернізовані технічні засоби повинні бути орієнтовані на максимальне 

використання технічних рішень, що підвищують їх енергетичну ефективність 

[1, 5, 13]. 

Аналіз результативності реалізації енергозберігаючих технічних рішень 

і технологій показує, що при досягненні фактичного позитивного ефекту 
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практично за кожним об’єктом впровадження, в цілому у господарствах 

малопомітно через зростання споживання енергоносіїв за обсягами роботи, а 

також через випереджаюче зростання цін на енергоносії. 

Це вказує на доцільність зосередження впровадження 

енергозберігаючих заходів в цілому на крупних об’єктах залізничного 

транспорту, що дозволить оцінити їх ефективність і виробити стратегію 

пріоритетності розповсюдження на мережу, вирішуючи тим самим і питання 

комплексної експлуатації енергозберігаючих засобів та технологій. 

Енергетична стратегія галузі повинна орієнтуватися на розширене 

застосування високоефективних нетрадиційних технічних засобів і 

технологій, заснованих на науково-технічних досягненнях фундаментальних 

наук і галузей народного господарства, що виробляють ПЕР, 

енергоспоживаючу і генеруючу техніку та устаткування. 

Для електрорухомого складу таким напрямом є вдосконалення 

силових напівпровідникових перетворювачів енергії та їх систем 

охолоджування. Цей резерв може становити до 5 % економії електроенергії 

на тягу поїздів. У віддаленій перспективі на електрорухомому складі знайде 

застосування явище надпровідності, що істотно знижує масогабаритні 

показники електроустаткування і втрати енергії. Успіхи у сфері 

енергозбереження можуть бути пов’язані із замовленням спеціалізованих 

електровозів для рівнинного профілю і для гірського профілю. Така 

концепція дозволила б оптимізувати споживання енергії за рахунок 

зближення розрахункових і фактичних режимів роботи електровоза.  

Альтернативою застосуванню на автономному рухомому складі 

дизелів є газотурбінні двигуни. За багатьма показниками вони перевершують 

дизельні двигуни. На сьогодні ефективний ККД дизелів становить 41 %, у 

найближчі 10 років їх ККД може бути збільшений до 43–45 %. У той же час 

ККД газотурбінних двигунів четвертого покоління з регенератором вже 

сьогодні має ККД 42–45 %. У найближчі 10 років ККД газотурбінних 

двигунів зросте до 55–60 %. Особливо відчутна відмінність в екологічних 
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показниках. Викиди шкідливих речовин газотурбінних двигунів у 20 разів 

менші, ніж дизельних двигунів. 

За останні 30 років трудомісткість обслуговування дизелів збільшилася 

на 30–50 % [1, 13]. У той же час надійність авіаційних газотурбінних 

двигунів така, що дозволяє здійснювати напрацювання до 30 000 год без 

розбирання двигуна. У локомотивному варіанті газотурбінних двигунів ця 

величина може бути істотно більшою. Обслуговування в експлуатації 

газотурбінних двигунів зводиться до заправки і діагностування, оскільки 

турбіни не підлягають ремонтуванню в умовах депо. 

Мала вага і габарити газотурбінних двигунів дозволяють розмістити на 

одній секції двигун, тягову передачу і запас газу. Розглядається варіант з 

розміщенням на одній секції двигуна потужністю 6000...8000 кВт, а на іншій 

– запасу газу. Застосування газотурбінних двигунів дозволить за рахунок 

зниження експлуатаційних витрат на придбання палива, технічне 

обслуговування і ремонт майже в 2 рази понизити вартість життєвого циклу 

локомотива. 

У перспективі на автономному тяговому рухомому складі можуть бути 

використані гібридні силові установки, до складу яких входитимуть дизельні 

або газотурбінні двигуни і конденсатори надвисокої енергоємності. Такі 

установки дозволять скоротити питому витрату палива на тягу поїздів за 

рахунок накопичення енергії, що утворюється при гальмуванні поїзда, а 

також реалізувати роботу двигунів з високим ККД у всьому діапазоні 

навантажень. У першу чергу, гібридні установки знайдуть застосування на 

маневрових тепловозах і дизель-поїздах, що працюють в основному на 

змінних режимах. 

Аналіз стану і тенденцій розвитку енергетичної науки в світі показує, 

що найбільш ефективним для автономної тяги і стаціонарних пристроїв у 

майбутньому буде використання енергетичних установок на основі 

паливних елементів – електрохімічних пристроїв, що перетворюють хімічну 

енергію в електричну. Як паливо може використовуватися природний газ, 
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водень або збагачені воднем газові суміші [1–5, 13]. Енергоустановки такого 

типу мають такі переваги перед традиційними дизель-генераторами: високий 

ККД (60–70 %), який відносно мало залежить від встановленої потужності і 

навантаження; мала витрата палива на холостому ходу; мала кількість 

рухомих деталей, що зношуються; безшумність робочого процесу; 

екологічна чистота газів, що відводяться; тривалий термін служби. На 

сьогоднішній день розробки  паливних елементів знаходяться на стадії 

досліджень і створення дослідних промислових зразків. 

Збільшення енергетичної ефективності систем тягового 

електропостачання електрифікованих залізниць найрезультативніше 

шляхом підвищення напруги електроенергії, що подається на 

електрорухомий склад. Тут можливий ряд нетрадиційних рішень [5–13]. 

Відомий зарубіжний досвід застосування в тяговій мережі напруги 

50 кВ змінного струму (Південна Африка, США, Канада). Застосування такої 

системи можливо на нових ділянках електрифікації транспортних коридорів, 

які свідомо орієнтовані на рух маршрутизованих поїздів підвищеної маси і 

довжини. Система вимагає розробки нових електровозів, трансформаторів 

підстанцій та іншого устаткування [5, 18, 22]. 

Інший шлях передачі енергії високої напруги – підвищення напруги у 

живильному проводі автотрансформаторної системи електропостачання, що є 

подальшим розвитком системи 2 × 25 кВ. У цьому випадку зберігається 

електрорухомий склад традиційної напруги 25 кВ. Найбільш оптимальна 

напруга живильного проводу – 63,5 кВ (фазна напруга системи 110 кВ); 

передача енергії при цьому відбувається при рівні напруги 65 + 25 = 90 кВ 

(номінальна – 91 кВ) і може бути використано стандартне устаткування 

(вимикачі, роз’єднувачі, трансформатори струму і напруги) класу 110 кВ. 

Практично на такому ж рівні напруги передається енергія в 

трансформаторній системі підвищеної напруги (номінальна 94 кВ), що має 

живильні проводи 66,5 і 27,5 кВ, які прокладені по опорах контактної мережі, 

і підключені до них однофазні живильні трансформатори на перегоні. При 
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цьому на головних тягових підстанціях, розташованих через (200–300) км, 

встановлюють симетричні трансформатори, які підключені до енергосистем. 

Перша система гнучкіша, вона застосовується для окремих фідерних 

зон електрифікованих ділянок, що вимагає посилення, менш капіталомістка. 

Друга вимагає великих капіталовкладень і застосовується в основному при 

електрифікації нових ділянок або переведенні на змінний струм великих 

ділянок постійного струму; вона надійніша за умовами резервування. 

Системи електропостачання підвищеної напруги дозволяють або 

значно підвищити провозоспроможність лінії (зберігаючи відстань між 

підстанціями при системі 25 кВ), або збільшити відстань між підстанціями в 

3–4 рази без підвищення провозоспроможності. 

Підвищення енергетичної ефективності ділянок постійного струму 

можливо у двох варіантах: перший – прокладка по опорах контактної мережі 

живильного трифазного фідера змінного струму напругою 35 кВ з 

будівництвом на перегоні декількох перетворювальних пунктів змінно-

постійного струму 35/3 кВ; другий варіант – прокладка по опорах контактної 

мережі однофазного живильного фідера з напругою постійного струму 6; 

12 (24) кВ, з перетворюючими пунктами постійно-постійного струму 6; 12 

(24) кВ / 3 кВ на перегоні. На тяговій підстанції потрібна установка 

перетворювачів 3 кВ на 6; 12 (24) кВ постійного струму для живлення 

живильного проводу [5, 13, 18]. 

Живильні пункти змінно-постійного струму і постійно-постійного 

струму можуть мало відрізнятися за складністю конструкції від традиційних 

підстанцій постійного струму, а втрати в них (додаткові ступені 

перетворення енергії) понизять вигоду від підвищення напруги. 

Альтернативою підвищенню напруги передачі енергії 

електрифікованих ліній постійного струму 3 кВ у разі потреби збільшення їх 

енергетичної ефективності є переведення на змінний струм. 

Електрифікованим залізницям необхідні потужні накопичувачі 

електроенергії для стійкої реалізації режимів рекуперації енергії рухомим 
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складом, згладжування добової нерівномірності споживання енергії, 

особливо в часи максимального навантаження енергосистеми, що зрештою 

пов’язано з економією енергії на тягу поїздів від 5–7 % (вантажний рух) до 

10–20 % (приміський рух). Розвиток наукових досліджень у цьому напрямі 

показує можливість появи промислових зразків накопичувачів необхідних 

параметрів вже до 2020 р. 

Якнайкращі показники з енергозбереження при створенні 

пасажирських вагонів, як об’єктів енергоспоживання, можуть бути 

досягнуті при використанні деяких нетрадиційних технічних рішень. Одним 

з них є розробка і використання нових пасажирських вагонів з 

конструкційних сталей з терміном служби не менше 40 років і високими 

теплотехнічними якостями. Економічний ефект досягається за рахунок 

збільшення терміну служби кузова в 2–3 рази, зниження енерговитрат на 

опалювання до 50 %, відсутність необхідності планових видів ремонту 

кузова, за винятком інтер’єру салону [1, 13, 22]. 

Іншим прикладом нетрадиційного рішення з енергозбереження є роз-

робка нового кондиціонера, що працює за принципом побічно-випарного 

охолоджування. При цьому енергоспоживання в режимі кондиціювання може 

бути знижено до 3 кВт у порівнянні з 15–20 кВт на цей час. Також можливо 

використання побічно-випарного охолодження повітря як першого ступеня 

комбінованої системи кондиціювання повітря [1, 22].  

У галузі стаціонарної енергетики нетрадиційними шляхами 

енергозбереження є: 

- застосування СВЧ-технологій для приготування пиловугільного 

палива (підвищення ККД при спалюванні на 10–15 %); 

- застосування циркулюючого киплячого шару для спалювання 

вугілля (підвищення ККД при спалюванні твердого палива до 10 %); 

- застосування водовугільної суміші (підвищення ККД на 5–7 %, при 

спалюванні низькосортних твердих палив); 
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- рекуперація повітря в системах вентиляції будівель (зниження вит-

рати теплоти до 50 %); 

- поступова відмова від масового застосування тепловентиляторів, 

масляних радіаторів та інших електронагрівальних апаратів. У разі 

використання електроенергії для цілей опалювання і гарячого 

водопостачання доцільніше застосування довгохвильових електричних 

обігрівачів, індукційних електричних нагрівачів, а також теплоакумулюючих 

пристроїв (керамічні елементи, технології «теплі підлоги» та ін.); 

- застосування теплонасосних установок для перетворення 

низькопотенціальної теплоти навколишнього повітря, вторинних 

енергетичних ресурсів, теплоти поверхневих шарів землі в енергію вищого 

потенціалу для цілей опалювання, гарячого водопостачання і кондиціювання 

повітря в адміністративних і виробничих приміщеннях; 

- використання детандер-генераторних технологій замість регуляторів 

тиску на магістральних газо- і повітропроводах для виробництва 

електроенергії на власні потреби компресорних станцій, котельних та ін.; 

- застосування струменевих насосів-підігрівачів на промивально-

пропарювальних станціях, пунктах обмивання рухомого складу, в котельних 

та ін.; 

- застосування в пасажирському господарстві біогазоенергетичних 

установок для біотехнологічної переробки органічних відходів; 

- використання сонячних і вітряних генеруючих пристроїв як основ-

них або допоміжних джерел для малих споживачів і зарядки акумуляторних 

батарей. 

Застосування нетрадиційних енергозберігаючих технічних засобів і 

технологій здійснюватиметься на залізничному транспорті у міру готовності 

до практичної реалізації з урахуванням техніко-економічних показників їх 

ефективності. 

Підвищення якості електричної енергії для залізничного транспорту 

має особливу актуальність у межах проблем взаємодії систем електричної 
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тяги з енергосистемами та іншими нетяговими споживачами [23, 24]. Вимоги 

за показниками якості електроенергії систематично посилюються. Разом з 

тим тенденції переходу на керовану перетворювальну техніку як на 

електрорухомому складі, так і в системах тягового електропостачання, в 

стаціонарній електроенергетиці, на великоваговий рух поїздів, що посилює 

нерівномірність пофазних навантажень тягових підстанцій, створюють 

умови, які приводять до погіршення показників якості електроенергії 

(гармонічні складові, несиметрія і відхилення напруги, реактивна енергія). 

Перспектива введення енергосистемами штрафних санкцій за 

погіршення показників якості електроенергії робить невідкладними для 

залізничної електроенергетики заходи з впровадження пристроїв і технічних 

рішень, поліпшуючих показники якості електроенергії. Основними з них є: 

- підвищення до 12–24 кількості пульсацій випрямленої напруги 

перетворювачами тягових підстанцій; 

- застосування пристроїв компенсації реактивної потужності як у 

тяговій мережі, так і на електрорухомому складі (подовжня, поперечна 

компенсація); 

- застосування пасивних і активних фільтруючих пристроїв з 

низькими втратами енергії; 

- створення умов максимального споживання рекуперативної енергії 

залізничними споживачами (міжпоїзний обмін, накопичувачі енергії для 

живлення нетягових лінійних споживачів); 

- розроблення і впровадження потужних багатоступінчатих 

перетворювачів електроенергії на сучасній високовольтній елементній базі, 

що забезпечують необхідну якість електроенергії як на стороні живильної 

мережі, так і на стороні споживача; 

- створення системи контролю і управління якістю електричної енергії 

на залізничному транспорті в межах структури управління енергоресурсами в 

галузі. 

 



50 

 

 

1.3. Аналіз енергоефективності тягового електропостачання 

Основна електрифікація залізничного транспорту в Україні здійснена в 

60–80 роки минулого століття, коли за рік вводилося в експлуатацію 500–600 

км нових електрифікованих ліній. Державна програма електрифікації 

залізниць за період 1994–2004 роки передбачала електрифікацію 2148 км 

залізниць з доведенням об’ємів перевезень електротягою до 85 %. За період з 

1994–2011 роки електрифіковано більш 1700 км експлуатаційної довжини 

залізничних ліній, полігон електрифікованих ліній збільшено на 21 % при 

цьому об’єм перевезень електротягою збільшився до 89,7 % [8, 9].  

За період 1993–2011 рр. було введено у роботу 23 тягові підстанції 

(ТП), із них як стаціонарні згідно з проектами першочергово були побудовані 

та включені у роботу разом із введенням у експлуатацію контактної мережі 

тільки дві: Чернігів і Неданчічі. Решта дільниць включалися у роботу на базі 

пересувних тягових підстанцій, які поступово замінялися на стаціонарні. 

Таке використання пересувного резерву потужності дозволило збільшити 

темпи електрифікації залізниць та забезпечити підвищення 

енергоефективності процесу перевезень. Це привело до того, що на 

сьогоднішній день у роботі знаходиться 12 пересувних підстанцій. Дані 

підстанції мають по одному трансформатору та живлення по 1 вводу, тобто 

заживлені по ІІІ категорії надійності. Експлуатація у такому режимі роботи 

приводить до зниження надійності дільниць електрифікації і допустима 

тимчасово та оправдана лише відсутністю обсягів фінансування та стислими 

термінами виконання електрифікації [25], що викликані різним ростом 

вартості дизпалива і необхідністю зниження експлуатаційних витрат за 

рахунок електрифікації. 

В умовах необхідності ресурсозбереження, економії енергії і зниження 

витрат на будівництво нових електрифікованих ліній залізниць України в цей 

період найбільший ефект був досягнутий при впровадженні тягової мережі 

змінного струму 27,5 кВ із екрануючим і посилюючими проводами і 
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подовженими міжпідстанційними зонами [26, 27]. При цьому досягається 

наступна економія: витрати на електрифікацію 1 км колії знижуються в 1,5–2 

рази; витрати на споживану енергію знижуються від 2 до 6%; втрати енергії в 

тяговій мережі зменшуються в 1,5–1,8 рази в порівнянні зі звичайною 

тяговою мережею 27,5 кВ при однакових довжинах міжпідстанційних зон. 

Станом на початок 2012 року експлуатаційна довжина 

електрифікованих залізниць України складає 10089 км, з яких на 

однофазному змінному струмі 27,5 кВ 50 Гц електрифіковано 5327 км, на 

постійному струмі 3,3 кВ електрифіковано 4762 км. Доля електрифікованих 

ділянок від загальної експлуатаційної довжини залізниць складає 46,5 %, при 

цьому доля електротяги в загальному вантажообігу складає 90,5 %. За 

абсолютною довжиною електрифікованих залізниць Україна займає 10 місце 

серед країн світу і 6 – серед країн Європи. Зовнішнє електропостачання 

тягових підстанцій побудовано на базі класичних схем [24]. 

Тягове електропостачання в 2012 році здійснювалось від 295 

стаціонарних ТП, 81 змінного струму (7 подвійного живлення), 207 

постійного струму та 12 пересувних ТП. З 307 стаціонарних та пересувних 

ТП з терміном служби понад 30 років працюють 242 стаціонарних (79 % від 

загальної кількості) та 12 пересувних ТП. В експлуатації знаходяться 11 

стаціонарних ТП з одним тяговим трансформатором та 13 пересувних ТП з 

одним вводом. Для забезпечення у повній мірі вагових норм, швидкостей 

руху та надійності електропостачання необхідно їх модернізувати з 

будівництвом зовнішнього електропостачання на умовах, передбачених для 

споживачів із електроприймачами категорії І, в першу чергу на 

вантажонапружених та перспективних швидкісних дільницях [5, 25]. 

За програмою електрифікації залізниць України на 2011–2016 рр., наказ 

№ 274-Ц від 10.06.2011 р., передбачалось електрифікувати 1562 км 

залізничних колій на ділянках, які входять до відповідних напрямів 

розмежування руху пасажирських і вантажних поїздів для впровадження 

швидкісного руху по залізницях (рис. 1.6). Це такі ділянки:  
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 Полтава–Красноград–Лозова на напрямі основного коридору 

впровадження прискорених і швидкісних поїздів Львів–Київ–Полтава–

Донецьк (пуск здійснено, не завершено будівництво зовнішнього 

електропостачання); 

 Знам’янка–Долинська–Миколаїв–Херсон–Вадим–Джанкой на напрямі 

руху вантажних і пасажирських поїздів для створення другого 

електрифікованого ходу на південь в Крим і порти Чорного моря; 

 Волноваха–Камиш-Заря–Запоріжжя на напрямі переважно вантажного 

руху для забезпечення перевезень сировини з регіону Кривого Рогу і 

Запоріжжя на металургійні підприємства Донецького регіону і Маріуполя; 

 Фастів–Житомир–Новоград–Волинський, де електрифікація потрібна 

для відхилення руху вантажних поїздів з основного пасажирського коридору 

на ділянці Фастів–Козятин; 

 Миколаїв–Колосовка як сполучна вітка з напрямом Долинська–

Миколаїв–Херсон для здійснення вантажних і пасажирських перевезення з 

Одеси на північ країни.  

 Ворожба–Суми–Люботин на напрямі Конотоп–Люботин–Полтава і далі 

на Захід і Південь для розвантаження напряму Конотоп–Дарниця–Київ і далі 

на Львів; 

 Красноград–Новомосковськ для впровадження швидкісного руху на 

напрямі Київ–Дніпропетровськ. 

З березня 2011 року по травень 2012 року встановлюються найвищі 

темпи електрифікації ділянок впровадження прискореного руху 

пасажирських поїздів Полтава–Красноград–Лозова Південної залізниці, 

експлуатаційною довжиною 176 км (розгорнута довжина 346,2 км) 

(додаток А2). За цей період побудовано 4 стаціонарних тягових підстанції та 

ліній зовнішнього електропостачання на базі нових підходів і проведена 

реконструкція стаціонарної ТП Лозова [13]. 
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Електрифікація виконана на напругу 27,5 кВ змінного струму. Сумарне 

навантаження п’яти ТП Південної залізниці складає 170 МВт, в тому числі: 

ТП Полтава – 40 МВт; ТП Карловка – 25 МВт; ТП Красноград – 40 МВт; ТП 

Сахновщина – 25 МВт; ТП Лозова – 40 МВт. Виготовлення обладнання та 

монтажні і пусконалагоджувальні роботи виконані вітчизняним 

підприємством ДАК-Енергетика з урахуванням світового досвіду (рис. 1.7). 

 

 

 

Рисунок 1.7 – Блочно-модульна тягова підстанція змінного струму 

Сахновщина Південної залізниці 

 

Тягове електропостачання в 2015 році забезпечували 260 стаціонарних 

ТП (з них 80 змінного струму в т.ч. 6 – подвійного живлення), 180 постійного 

струму, 9 пересувних ТП, 284 пости секціонування (в т.ч. 102 – змінного 

струму), 132 пункти паралельного з’єднання (в т.ч. 14 – змінного струму).  

На залізницях із загальною кількістю стаціонарних та пересувних ТП 

працюють 173 стаціонарні та одна пересувна підстанції (73,05% від загальної 

кількості) з терміном служби понад 40 років. Кількість стаціонарних ТП за 

рівнем первинної напруги складає: 154-110 кВ – 185, 20-35 кВ – 66, 9 ТП 
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постійного струму мають напругу 6-10 кВ. За типом приєднання: опорних – 

51, транзитних – 150, тупикових – 42, відпаєчних – 17. 

Аналіз існуючих і перспективних СТЕ та шляхи підвищення їх 

енергоефективності показані на рис. 1.8. Появі і широкому застосуванню 

системи тяги 25 кВ, 50 Гц змінного струму сприяла недостатня енергетична 

ефективність системи постійного струму напругою 3 кВ при зростанні обсягу 

вантажних перевезень. Підвищити енергетичні можливості системи тягового 

електропостачання потрібно буде і при введенні швидкісних поїздів 

(200 км/год), оскільки їх енергоспоживання близьке або перевищує 

енергоспоживання великовагових поїздів. 

 

Системи електричної тяги

 

Ділянки змінного струму

 

Ділянки постійного струму

 

Підвищення на-

пруги живильного 

проводу авто-

трансформаторної 

системи 2×25 кВ, 

50 Гц  або  2×15 

кВ, 16,7 Гц  до: 

 

Підвищення 

напруги 

контактної 

мережі і на

  ЕРС

Застосування 

фідера підвищеної 

напруги і пунктів 

живлення 

контактної мережі 

на перегоні

Підвищення 

напруги 

контактної 

мережі і на

  ЕРС

 

~ 35 кВ

 

~ 85 кВ

 

~ 65 кВ

 

~ 110 кВ

 

~ 15 кВ

 

~ 30 кВ

 

~ 50 кВ

 

~ 100 кВ

 

Фідер 

постійно-

го струму

 

= 12(24) кВ

 

~ 3×35 кВ

 

Фідер 

змінного 

струму

 

= 12 кВ
 

= 24 кВ

 

 

Рисунок 1.8 – Системи електричної тяги і підвищення їх енергетичної 

ефективності (пунктиром виділені найбільш перспективні рішення) 
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Постійний струм. Використання у всьому світі до теперішнього часу 

систем електропостачання постійного струму пояснюється ідеальністю 

серієсного колекторного двигуна постійного струму для умов тяги. Сучасні 

традиційні мережі постійного струму мають різко змінне навантаження ЕРС. 

Тягова потужність сучасних швидкісних поїздів становить 8–10 МВт, така ж 

потужність потрібна для великовагових поїздів 5–6 тис. т. Забезпечення руху 

поїздів підвищеної маси 6–12 тис. т, швидкісний рух вимагають 

реконструкції тягових мереж [28]. Системи електропостачання постійного 

струму мають ряд переваг перед системами змінного струму – це рівномірне 

завантаження фаз живильних ліній енергосистем, відсутність індуктивних 

складових опорів у ланцюзі передачі енергії по СТЕ і електромагнітного 

впливу на суміжні системи. 

Ключовим питанням підвищення напруги в СТЕ постійного струму є 

розробка перетворювача постійно-постійного струму з підвищеною вхідною 

напругою. Досі виконати його на існуючих силових напівпровідникових 

пристроях не вдавалося. Науково-пошукові роботи в галузі систем 

електричної тяги постійного струму з підвищеною напругою ЕРС (рис. 1.8) – 

це віддалена перспектива, і вирішальними факторами при цьому будуть 

вартісні та енергетичні показники. 

Як показують попередні розрахунки, очікувані втрати енергії в 

триступеневих перетворювальних пунктах постійно-постійного струму при 

напрузі живлення підсилюючого фідера 24 кВ зведуть нанівець вигоду від 

передачі енергії до поїздів на постійному струмі у зіставленні із змінним. 

Тим більше, що існує свідомо дешевше традиційне рішення – це установка на 

перегоні одноагрегатних пунктів живлення 35/3 кВ потужністю 6–10 МВт, 

що живляться за першим класом від повітряної лінії (ПЛ) 35 кВ ТП. 

Є сенс говорити про повну реконструкцію електрифікованих ліній 

постійного струму 3,3 кВ шляхом переведення їх на змінний струм 25 кВ 

(досвід Східно-Сибірської залізниці, Росія) лише на окремих напрямах, 

наприклад, гірські райони Львівської залізниці або нові швидкісні лінії, але 
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для основних артерій промислових районів більше підходить термін 

«комплексної модернізації» окремих вантажонапружених магістралей [5, 13]. 

Модернізація в сучасних умовах повинна здійснюватися комплексно, 

тільки в цьому випадку не розпилюються, а концентруються фінансові 

кошти. Замінюватися повинні і силові апарати, і схеми управління, і пристрої 

живлення, і електрорухомий склад. Значне здешевлення можна отримати при 

послідовній модернізації ділянки або напряму за єдиною новою технологією 

із застосуванням модульних, у тому числі і пересувних тягових підстанцій 

під збільшення вантажопотоків або пасажиропотоків [25]. Неодмінною 

умовою комплексної модернізації є застосування енергозберігаючих 

технологій, а також розрахунок параметрів тягової мережі з урахуванням 

режимів роботи живильних енергосистем та вибір оптимального 

потужнісного ряду тягових підстанцій і ЕРС [13, 29]. 

Змінний струм. Значний прогрес у тязі на змінному струмі був 

досягнутий після того, як з’явився надійний однофазний колекторний 

тяговий двигун. Для його реалізації необхідно було застосування змінного 

струму зниженої частоти 16,7 Гц. Подальший розвиток тягового приводу 

базувався на застосуванні рухомого складу з перетворювачами і 

асинхронними трифазними тяговими двигунами. Нині у всьому світі 

більшість високонавантажених магістральних, а також високошвидкісних 

ліній електрифіковані на змінному струмі, переважно промислової частоти 

50 Гц напругою 25 кВ. 

В Україні з 1950-х років за системою змінного струму 25 кВ, 50 Гц 

електрифіковано 5425 км доріг. Підтверджені безперечні переваги перед 

системою електрифікації на постійному струмі 3 кВ. Проте досвід 

експлуатації виявив і ряд недоліків, до яких належать такі: 

– необхідність приєднання тягових підстанцій у мережі напругою 220 

або 110 кВ і як результат – спорудження протяжних мереж на цих напрямах 

за рахунок залізниць; 

– застосування малоефективної схеми неоднакового приєднання під-
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станцій до фаз зовнішньої мережі і необхідність при цьому спорудження 

нейтральних вставок; 

– неефективне використання встановленої потужності 

трансформаторів тягових підстанцій (всього на 68 % від їх номінальних 

значень); 

– несиметричне приєднання тягових навантажень до симетричних 

мереж зовнішнього електропостачання через трансформатори тягових 

підстанцій; 

– неоднаковість кутів зсуву між векторами струмів і напруги фаз 

тягових трансформаторів; 

– наявність зрівняльних струмів у тягових мережах міжпідстанційної 

зони. 

Режими роботи традиційної системи електропостачання змінного 

струму 25 кВ характеризуються нераціональними потоками реактивної 

потужності, несиметричними параметрами, наявністю транзиту потужності 

через міжсистемні перетоки, що призводить до втрат електроенергії в тяговій 

мережі. Зменшення опору в тяговій мережі системи із екрануючим і 

посилюючим проводами 27,5 кВ (ЕПП-27,5 кВ), а також збільшення довжини 

міжпідстанційних зон, при впровадженні нових багатопровідних систем 

електропостачання 2 × 25 кВ,  2 × 15 кВ, 16,7 Гц з живленням від різних 

енергосистем, сприяють зростанню транзиту потужності по тяговій мережі 

[30–38] і вимагають застосування режиму керованого електропостачання, а 

також автоматичного регулювання напруги на тягових підстанціях, введення 

в роботу оптимальної потужності компенсуючих пристроїв, оперативного 

створення нових схем живлення електротягових мереж шляхом використання 

тиристорних перемикачів та створення баз даних для систем управління 

режимами роботи електротягових мереж. 

Економічна ефективність від ліцензованої діяльності з постачання 

та передачі електроенергії. Залізниці є ліцензіатами з передачі і постачання 

електроенергії і повноправними суб’єктами оптового ринку електроенергії 



59 

 

 

(ОРЕ), що дозволяє заощаджувати сотні мільйонів гривень при закупівлі 

електричної енергії. Наприклад, у 2015 р. – 744,4 млн грн. (рис. 1.9). 

Експлуатаційною практикою багато разів підтверджувалося таке: чим 

нижчий обсяг перевезень, тим вищі питомі витрати електроенергії (рис. 1.10).  
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Рисунок 1.10 – Зміна роботи, загальних і питомих витрат електроенергії  
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Наслідки економічної кризи істотно вплинули на зниження у 2009, до 

2008 року і в 2014 до 2012 року обсягів роботи на електричній тязі відповідно 

на 16 % і 15 %, а також на зниження загальних витрат енергії відповідно на 

14,9 % і 14,8 %. Разом з тим істотно зросла економія витрат від впровадження 

прогресивних методів закупівлі електроенергії на ОРЕ при тенденції 

збільшення відпускних тарифів і особливо по 2-му класу закупівлі 

електроенергії (рис. 1.9). Це, безумовно, збільшує енергетичну безпеку 

залізниць і знижує собівартість перевезень. 

 

1.4. Мета і задачі досліджень 

Системний аналіз проблем, виконаний в попередніх параграфах, 

показує, що протягом останніх двох десятиліть спостерігалася активізація 

енергозберігаючої діяльності залізниць і розвиток наукових робіт з 

комплексної проблеми енергозбереження та ресурсозбереження процесу 

перевезень з урахуванням того, що залізничний транспорт є невід'ємною 

частиною енергетики країни і складає з нею єдиний технологічно пов'язаний 

комплекс. У період з 2010 по 2017 рр. автором цієї роботи також були 

опубліковані ряд наукових статей і монографія з основних розділів наукових 

досліджень в області підвищення енергоефективності  електричних систем з 

тяговими навантаженнями та ресурсозбереження при їх експлуатації. 

Незважаючи на проведення значної кількості досліджень, і розробок, 

поки не вдалося реалізувати енергооптимальний процес перевезень і перейти 

до автоматизованого і автоматичного регулювання режимів роботи 

електротягових мереж і технологій їх експлуатації на базі 

ресурсозбереження. Тривалі терміни впровадження нових схемо-технічних 

рішень зовнішнього електропостачання тягових підстанцій і 

енергоефективних тягових мереж з компенсацією реактивної потужності, 

недосконалість тарифної системи, недоліки експертних систем аналізу 

електроспоживання, недосконалість експертних систем прийняття рішень в 
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процесі регулювання електроспоживання за умов неповної або суперечливої 

інформації, недосконалість технічних та програмних засобів і відсутність 

аналітичних центрів діагностики параметрів контактної мережі для 

здійснення переходу до обслуговування електротягових мереж за станом на 

базі ресурсозбереження підкреслюють незавершеність досліджень в області 

створення енергоефективних технологій тягового електропостачання.  

В процесі експлуатаційних випробувань експертних систем аналізу 

електроспоживання виявлено ряд нових маловивчених явищ впливу 

перетоків потужності та режимів роботи електротягових мереж в умовах 

нестабільності режимів енергосистем, що живлять тягові підстанції, а також 

використання вимушених режимів пересувного резерву потужності на 

наддовгих консольних ділянок тільки одним плечем живлення, що 

призводить до різкої несиметрії струмів фаз живильних ліній. 

Внаслідок цього відсутні науково обґрунтовані методи і технології, що 

забезпечують реалізацію енергоефективних режимів роботи систем тягового 

і зовнішнього електропостачання залізниць та технологій їх експлуатації на 

базі ресурсозбереження. 

Таким чином, на основі встановлення закономірностей 

електроспоживання тяги поїздів при реалізації енергооптимальних 

перевезень необхідно вирішити науково-технічну проблему створення 

методів, засобів і технологій для підвищення енергоефективності та 

ресурсозбереження СТЕ і СЗЕ. 

Метою досліджень є розвиток наукових основ підвищення 

енергоефективності і ресурсозбереження систем тягового і зовнішнього 

електропостачання та технологій їх обслуговування для забезпечення 

енергобезпеки і зниження собівартості перевезень електрифікованих 

залізниць. 

Для досягнення зазначеної мети поставлені наступні задачі: 

- провести аналіз ефективності енергетичного забезпечення процесу 

перевезень залізниць та визначити вплив факторів на питомі витрати ПЕР і 
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шляхи вирішення проблеми підвищення енергоефективності електротягових 

мереж;  

- обґрунтувати методи визначення потенціалу енергозбереження 

залізниць та потребу в ПЕР на перспективу і запропонувати технології 

підвищення енергоефективності систем тягового і зовнішнього 

електропостачання для зменшення питомих витрат енергоресурсів та 

собівартості перевезень;  

- розробити методи розрахунку електротехнічних параметрів і 

показників електротягових мереж для схем різної складності з урахуванням 

живильних ліній енергосистем;   

- розробити імітаційні моделі електротягових мереж при 

багатофакторних впливах на умови роботи електрифікованих ліній; 

- розробити наукові положення підвищення ефективності режимів 

роботи електричних систем з тяговими навантаженнями і визначити 

залежності перетоків потужності, а також втрат при передачі та розподілу 

електроенергії з урахуванням параметрів установок компенсації реактивної 

потужності; 

- розробити принципи розвитку технології експлуатації електричних 

систем з тяговими навантаженнями і систему рейтингових оцінок 

енергетичної безпеки зовнішнього електропостачання залізниць та алгоритми 

впровадження результатів дослідження. 

Структурна побудова дисертації включає: вступ, системний аналіз 

проблеми і постановку задачі (розділ 1), розробку наукової гіпотези і методу 

її перевірки (розділи 2, 3, 4), експериментальну перевірку (на імітаційних 

моделях і на діючих ділянках) висунутої гіпотези і розробку технології 

енергоефективних режимів електротягових мереж (розділи 3, 4), результати 

практичної реалізації обслуговування електротягових мереж за станом на базі 

ресурсозбереження (розділи 5), висновок та рекомендації, бібліографію та 

додатки. 

Матеріали розділу опубліковані в [9, 13, 18, 22]. 
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