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РОЗДІЛ 2  

ПОТЕНЦІАЛ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАЛІЗНИЦЬ ТА НАПРЯМИ 

ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

2.1. Початкові положення 

Залізницями України на тягу поїздів витрачається більше 83,6% 

електроенергії і близько 83,3% дизельного палива або сумарно в умовному 

обчисленні майже три чверті від споживання усіх видів ПЕР. 

Але і витрати ПЕР об'єктами стаціонарної нетягової енергетики також 

служать цілям забезпечення роботи інфраструктури залізниць по здійсненню 

основного виду діяльності – процесу перевезень. Таким чином, 

енергозберігаюча діяльність залізниць націлена, в першу чергу, на економію 

ПЕР, витрата яких пов'язана з процесом перевезень [9, 13, 22].  

Для кожного технічного засобу залізничного транспорту існує деяка 

техніко-економічна границя доступності ресурсу енергозбереження. Вище за 

її витрати на енергозберігаючі заходи можуть перевищувати досягнуту 

економію витрат на енергоресурси [39–41]. 

Джерелом енергозбереження залізниць є подальша їх електрифікація на 

базі інноваційних технологій та реалізація енергооптимальних режимів 

роботи СТЕ. 

 

2.2. Метод визначення потенціалу енергозбереження залізниць  

Аналіз реалізації програм енергозбереження на залізницях країн [39, 

40] зі схожою економікою (Росії, Білорусії, Польщі, Чехії, Словаччини) 

показав різну міру впливу господарств, що забезпечують процес перевезень, 

на його енергетичну ефективність (рис. 2.1). 

Основними в цьому питанні є господарства управління перевезень і 

локомотивне: на їх частку доводиться 60–70% економії ПЕР на електричній 

тязі і 70–80% – на дизельній тязі. Причому, якщо на електричній тязі доля 

локомотивного господарства (маючи на увазі і експлуатаційний і ремонтний 
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блоки) складає 15–20%, то на дизельній вона є основною (60–65%). Інші 

складові енергоефективності доводяться на господарства електропостачання 

(10–15%), колії і споруд (9–10%) і вагонне (5–6%). Ці дані дозволяють 

залізничним адміністраціям ранжирувати міру участі і спрямованість 

фінансування заходів господарств по енергозбереженню і підвищенню 

енергетичної ефективності [39]. 

 
 

Рисунок 2.1 – Долі основних учасників процесу перевезень в зниженні 

витрати ПЕР на тягу поїздів  

 

Енергетичні технічні засоби і технології залізничного транспорту, що 

знаходяться в експлуатації на момент ухвалення програм з підвищення 

енергоефективності, мають різний доступний ресурс енергозбереження. Для 

кожного з них він визначається початковою енергоефективністю, яка 

закладена при виготовленні пристрою, подальшими умовами і режимами 

роботи пристроїв, ступенем їх завантаженості, зносом, старінням та ін. 

Причому впродовж попередніх періодів експлуатації енергетичних пристроїв 

могли здійснюватися додаткові (крім закладених при виготовленні) 

спеціальні цілеспрямовані заходи з підвищення енергоефективності, які 

продиктовані відмінністю реальних умов експлуатації від закладених 

спочатку, подальшою модернізацією пристроїв та ін. 

З початком реформування залізниць вирішальним моментом розробки 
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подальших етапів реалізації енергетичної стратегії є оцінка можливого 

залишкового і доступного потенціалу підвищення енергоефективності 

перевезень, який може бути задіяний у найближчій і віддаленій перспективі. 

Прогнозування реальних резервів (потенціалу) енергозбереження 

технічних засобів і технологій залізничного транспорту є однією з ключових 

задач енергетичної стратегії. При цьому слід враховувати те, що до початку 

прогнозованого періоду в структурних підрозділах залізниць вже 

здійснювалася активна діяльність з енергозбереження. Багато (особливо 

легкодосяжних) резервів енергозбереження було вибрано і вичерпано в 

минулі роки. 

Таким чином, ставиться задача з визначення для основних технічних 

засобів і технологій у всіх сферах діяльності залізниць технічно досяжних і 

економічно виправданих граничних значень показників, що впливають на 

енергоспоживання (реальний потенціал енергозбереження): 

 для організації процесу перевезень – це комплекс показників 

експлуатаційної роботи, що істотно впливають на енергоспоживання (обсяг 

перевезень, середня маса поїзда, технічна і дільнична швидкості, 

маршрутизація вантажопотоків, частка порожнього пробігу вагонів і 

локомотивів, затримки поїздів у заборонних сигналів, обмеження швидкості 

руху поїздів, введення пасажирських поїздів у графік); 

 для локомотивів – максимальний рівень експлуатаційного 

коефіцієнта корисної дії, реалізація рекуперативного гальмування, 

компенсація реактивної потужності; 

 для систем тягового електропостачання залізниць – мінімальний 

рівень технологічних втрат, мінімізація небалансу (умовних втрат) і 

перетоків потужності; 

 для вантажних вагонів – мінімальний рівень коефіцієнта тари, 

максимальні значення вантажопідйомності і навантаження на вісь, 

мінімальний опір руху поїзда; 

 для пасажирських вагонів – мінімальний рівень витрати паливо-
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енергетичних ресурсів на опалювання і вентиляцію вагонів, сервісне 

обслуговування пасажирів. При цьому повинні дотримуватися всі санітарні і 

екологічні нормативи комфортного перевезення пасажирів; 

 для пристроїв колії – мінімальний рівень опору колійних 

конструкцій руху поїзда. 

Як показує експлуатаційна практика, оптимізаційна задача подібного 

роду добре апроксимується експоненціальними залежностями, особливо в 

умовах багатофакторного впливу, яким і є процес формування питомої 

витрати ПЕР на тягу поїздів (тільки у сфері організації процесу перевезень 

діють 18 значущих факторів, а всього їх понад 50). 

Стратегію енергозбереження на прикладі оптимізації енерговитрат у 

тязі поїздів графічно можна уявити, як це показано на рис. 2.2. 

Спочатку вся система працює на стадії I, займаючи проміжне 

положення i; у цьому випадку фактичний ККД всієї системи нижче 

ідеального (η = 1), утворюючи певний ресурс енергозбереження. 

Під ідеальним тут розуміється стан системи, коли в чистому вигляді 

витрати енергії з переміщення вантажів відбуваються за відсутності втрат у 

всіх колах системи. 

Стратегія енергозбереження полягає в прагненні до максимального 

використання ресурсу енергозбереження шляхом технічно досяжних і 

економічно виправданих заходів. Причому в першу чергу використовуються, 

звичайно, найбільш ефективні і мало витратні механізми економії ПЕР. Тому 

на першому етапі процес підвищення енергоефективності йде найактивніше, 

поступово уповільнюючись у міру впровадження дорожчих, але менш 

ефективних заходів з енергозбереження. 

Існує певний граничний стан (точка А на рис. 2.2), коли всі технічно 

досяжні і економічно виправдані (за терміном окупності) рішення 

реалізовані, і система працює з ККД ηI і оптимізованими втратами енергії 

Δопт. На цьому завершується стадія I процесу енергозбереження, яка 

найефективніша і масово використовується на практиці. 
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Рисунок 2.2 – Стратегія визначення потенціалу енергозбереження залізниць 

 

Стадія II, коли зниження питомої витрати ПЕР можливе технічно, але з 

більш витратною ціною (великий термін окупності), використовується 

набагато рідше – наприклад, в умовах дефіциту енергоресурсів або дуже 

високих тарифів на них. Для електротяги прикладом роботи на стадії II може 

бути застосування в елементах тягового електропостачання поки що дуже 

дорогого явища надпровідності з метою подальшого зниження Δопт. 

Стадія III використовується лише в наукових цілях і 

експериментальних умовах при необхідності відтворення граничних 

можливостей системи. 

Таким чином, в межах задач енергетичної стратегії необхідне 

максимальне використання стадії I з наближенням роботи всіх технічних 

засобів, що забезпечують процес перевезень залізниць до точки А, тобто з 

максимальним використанням реального ресурсу енергозбереження в обох 
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видах тяги поїздів та нетягової енергетики. 

Також слід мати на увазі, що викладена модель стратегії підвищення 

енергетичної ефективності стосується будь-якої діючої технічної або 

технологічної системи. Якщо використання реального резерву підвищення її 

ефективності, за будь-яких причин, недостатньо, то необхідний перехід до 

нової інноваційної системи, що реалізує якісну і кількісну зміну в проблемі 

енергозбереження. 

Модель формування енергозберігаючої діяльності залізниць України 

ілюструється зіставленням динаміки зміни обсягів залізничних перевезень і 

використання ПЕР (в умовному обчисленні) за минулий період 1997–2012 рр. 

(рис. 2.3).  
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Рисунок 2.3 – Динаміка зміни обсягу перевезень (ткм бр.) і споживання ПЕР 

на тягу поїздів (туп), у % до попереднього року 

 

Причому характерно, що практично за усі роки при зростанні обсягу 

перевезень (у % до попереднього року) динаміка споживання ПЕР в цілому 

по залізницям (рис. 2.3) помітно відставала від зростання перевезень, що 

свідчить про результативність реалізації програм енергозбереження та 

організаційно-технічних заходів, направлених на ефективність використання 

енергоресурсів.  
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Для позитивної зміни, приведеної на рис. 2.3 динаміки, необхідно буде 

максимальне використання реального потенціалу енергозбереження і 

інновацій в області підвищення енергетичної ефективності рухомого складу 

та інфраструктурних складових на всіх етапах реформування залізничної 

галузі до створення публічного акціонерного товариства залізничного 

транспорту загального користування. 

Основними енергозберігаючими технічними рішеннями і технологіями, 

на які має бути орієнтована енергетика залізниць на перспективу, є:  

 створення нового покоління енергетично ефективного рухомого 

складу на основі останніх досягнень науково-технічного прогресу в цій 

області; 

 часткове заміщення дизельного палива і бензину зрідженим і 

стислим природним газом з розвитком в наступному біопаливної складової, 

паливних елементів і інших альтернативних видів енергоресурсів;  

 підвищення рівня напруги передачі енергії до електрорухомого 

складу на електрифікованих ділянках залізниць; 

 використання накопичувачів енергії в основних технологічних 

процесах і технічних засобів її генерації, включаючи теплову і механічну 

енергію; 

 підвищення ефективності рекуперативного гальмування, як одного з 

істотних факторів енергозбереження в електричній тязі; 

 застосування енергоефективних технологій управління процесом 

перевезень, у тому числі з використанням на рухомому складі пристроїв і 

систем супутникової навігації; 

 перехід на перетворювальну техніку на основі досягнень в області 

силових керованих напівпровідникових елементів і безмасляне, бездугове 

комутаційне електроустаткування, а також на сухі трансформатори; 

 активний перехід на високоекономічні засоби світлової сигналізації і 

освітлення, у тому числі на основі світлодіодної техніки; 
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 створення єдиної системи управління якістю електроенергії в цілях 

дотримання встановлених показників її якості і споживаної реактивної 

потужності на основі використання фільтр-пристроїв, накопичувачів 

електроенергії, систем контролю і управління цими показниками; 

 широкомасштабне впровадження засобів технічного діагностування 

і, передусім, в електроенергетиці;  

 застосування в пасажирських вагонах, будівлях, спорудах і 

комунікаціях теплоізоляційних матеріалів нового класу і сучасних 

енергоекономічних кліматичних пристроїв; 

 перехід при створенні вантажних і пасажирських вагонів на 

матеріали і конструкції зі зниженим коефіцієнтом тари (алюмінієві сплави, 

конструкційні пластики та ін.); 

 використання досягнень в області надпровідності, водневої 

енергетики, теплових насосів, паливних елементів, технологій утилізації 

відходів виробництва, вітрової і сонячної енергії, енергоефективних і 

озонобезпечних холодагентів; 

 застосування новітніх технологій навчання для фахівців, які 

обслуговують і експлуатують ресурсо- і енергозберігаючі засоби, що 

впроваджуються. 

По багато яким з перерахованих засобів і технологій в минулий період 

на ПАТ «Укрзалізниця» велися розробки та здійснювалося впровадження 

дослідних зразків. 

В той же час, основну роль у формуванні енергетичного балансу і 

зниженні як питомих, так і абсолютних показників енергоспоживання в ПАТ 

«Укрзалізниця»  відіграватимуть наступні фактори:  

 заміна рухомого складу і технічних засобів з перевищеним терміном 

експлуатації на нову техніку з високою продуктивністю та поліпшеними 

енергетичними показниками; 

 подальше розширення полігону електрифікації залізниць; 
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 підвищення середньої ваги і дільничних швидкостей поїздів у 

вантажному русі; 

 підвищення навантажень на вісь і зниження коефіцієнта тари 

вантажних вагонів; 

 організація прямування пасажирських і вантажних поїздів по 

енергооптимальних графіках руху з оснащенням локомотивів системами 

автоведення.  

У нетяговій енергетиці, пов'язаній з ремонтом рухомого складу і 

діяльністю об'єктів інфраструктури, повинне істотно зменшитися 

енергоспоживання за рахунок підвищення в 2–3 рази рівня надійності 

технічних засобів, збільшення напрацювання на відмову та міжремонтні 

пробіги.  

У області організації процесу перевезень повинен вестися постійний 

моніторинг динаміки зміни основних факторів, що найбільш впливають на 

питому витрату ПЕР на тягу поїздів (табл. 2.1). Багато з них, як показує 

попередній період, має позитивну динаміку. З урахуванням цього доцільно 

встановити  наступні планові рівні їх поліпшення, досягнення яких дозволить 

стабільно знижувати питому витрату ПЕР на тягу поїздів за цими 

показниками. 

Для підвищення відповідальності усіх учасників процесу перевезень за 

раціональне використання ПЕР при організації процесу перевезень дієвим 

представляється розробка і впровадження механізму віднесення додаткових 

енерговитрат, викликаних, наприклад, нагоном при порушеннях графіків 

руху поїздів в результаті тимчасових обмежень швидкості руху поїздів і 

неграфікових зупинок, на винуватця таких необґрунтованих обмежень. 

На залізницях проводиться системна робота по підвищенню ваги і 

довжини вантажних поїздів, ключовим фактором якої є розширення 

полігонів обігу і збільшення кількості поїздів вагою 5 і 6 тис. тонн.  

Так відповідно до техніко-економічного аналізу роботи залізниць за 

період з 2008 по 2012 роки щорічно проведено: 690,8; 512,0; 579,5; 659,5; 
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629,6 тисяч вантажних поїздів, із них більше 48% великовагових з 

рекомендованими нормами мас по напрямам. Причому більше 86% 

великовагових поїздів проведено понад норми в середньому вагою 6334 

тис. тонн. Це привело до зниження питомих витрат ПЕР на 1,5–2,5% 

щорічно, крім після кризового 2009 року. 

 

Таблиця 2.1 – Планові рівні основних факторів, що впливають на питому 

витрату ПЕР на тягу поїздів 

Показник 

Плановий річний 

рівень зміни 

показника, % 

Середня вага вантажного поїзду +1,0 

Коефіцієнт дільничної швидкості вантажного поїзду +0,5 

Навантаження на вісь вантажного вагону +0,5 

Доля порожнього пробігу вантажних вагонів -1,5 

Тривалість прогрівання локомотивів в очікуванні роботи -5,0 

Затримки у заборонних сигналів -5,0 

Кількість обмежень швидкості руху поїздів -5,0 

Кількість неграфікових зупинок поїздів -2,5 

Час нагону пасажирських поїздів -2,0 

 

Кількісні показники зниження питомої витрати ПЕР, які підтверджені 

експлуатаційною практикою залізниць Росії, наступні: 4,5%, 5,5%, 6,5%, і 

7,0% для варіантів з поїздами масою 6, 8, 9 і 12 тис. т відповідно. З 

урахуванням цього необхідно розробити концепцію розвитку великовагового 

руху, що передбачає посилення елементів інфраструктури для забезпечення 

пропуску великовагових і сполучених поїздів на виділених напрямах. 

Розрахунки показують на можливість зниження питомої витрати ПЕР при 

підвищенні ваги і довжини вантажних поїздів на ряду вантажонапружених і 

перспективних напрямах залізниць України в межах 5–6%. 

Застосування енергооптимальних режимів управління рухом поїздів на 

основі систем автоведення, які враховують масу і довжину поїздів, план і 

профіль колії, умови організації поїздопотоків, тягові і гальмівні 
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характеристики локомотивів, по досвіду зарубіжних залізниць дозволяє 

економити ПЕР в середньому на 2,0–2,5%, а на окремих напрямах – до 10,0%. 

У галузі локомотивного господарства одним з основних пріоритетів є 

створення нового покоління енергетично ефективного тягового рухомого 

складу, модернізація і оновлення локомотивів, які експлуатуються, і в першу 

чергу тепловозів. 

Але обмежені можливості локомотиво- і електромашинобудування, з 

одного боку, і недостатність інвестиційних засобів на початковому етапі 

реформування залізничного транспорту України, з іншого боку, не дозволили 

створити умови для повної реалізації програм оновлення локомотивного 

парку, що мають ефект енергозбереження як по якісних, так і кількісним 

показникам. Це змусило в умовах наростаючих обсягів перевезень і 

прогресуючого старіння локомотивного парку вимушено поповнити його в 

попередній період перехідними моделями локомотивів, які не повною мірою 

відповідають перспективним вимогам енергетичної ефективності процесу 

перевезень. Додаткові ускладнення в цьому питанні внесли кризові фактори 

2008–2009 років. 

Разом з тим, за 1995–2012 роки було закуплено 147 електровозів, у 

тому числі пасажирські – 48, вантажні – 99 (змінного струму – 51, постійного 

струму – 96) і 8 тепловозів. Це дозволило понизити кількість електровозів і 

тепловозів із перевищеним терміном служби. 

Перспективний ЕРС повинен відповідати вимогам значного 

підвищення його енергетичної ефективності. У основу типажу такого ЕРС 

повинен бути покладений принцип спеціалізації по видах руху, що враховує 

необхідність рішення соціальних і екологічних задач при максимальній 

уніфікації устаткування локомотивів різного типу. Для електровозів 

передбачено зменшення питомої витрати електричної енергії на 5–10% за 

рахунок застосування інтелектуальних систем управління і 

енергозберігаючого тягового електроустаткування з рекуперативним 

гальмуванням в усьому діапазоні швидкостей руху поїзду. Вантажні 
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електровози передбачається формувати за секційним принципом. 

Багатосекційні локомотиви гнучкого формування повинні дозволяти 

оптимально підбирати їх потужність по числу осей – 6, 8, 12, а також 

використовувати розподілену тягу по довжині поїзду. 

Досвід показує, що оптимізація електроспоживання повинна 

здійснюватися комплексно – як за рахунок впровадження нового і 

модернізації існуючого ЕРС, так і у сфері організації перевезень і в системах 

тягового електропостачання. 

З урахуванням цього, для зниження питомих енерговитрат повинні 

вестися роботи в наступних напрямах:  

 розробка енергетичних діаграм ділянок роботи залізниць, що 

визначають граничні рівні рекуперації електричної енергії; 

 максимальне використання можливостей рекуперації електричної 

енергії на електровозах (вдосконалення схем рекуперативного гальмування, 

розширення діапазону швидкостей його використання, навчання 

локомотивних бригад оптимальним режимам ведення поїздів і впровадження 

енергозберігаючих систем автоведення), що дозволяє економити до 10% 

електроенергії; 

 застосування компенсаторів реактивної потужності на електровозах 

змінного струму в оптимальному поєднанні із стаціонарними пристроями в 

системі тягового електропостачання (економія електроенергії 3–4%);  

 впровадження енергооптимальних технологій ведення поїздів 

залежно від експлуатаційних умов (відповідність потужності електровоза 

масі поїзду, робота електровоза в оптимальному по ККД режимі);  

 поліпшення тягово-енергетичних характеристик ЕРС (мінімізація 

втрат енергії в тяговому ланцюзі і на власні потреби, оптимальне по 

енергоспоживанню електроустаткування). 

Останнім часом у світовій практиці розширюються дослідження по 

застосуванню сучасних високоефективних накопичувачів енергії, що 

акумулюють енергію рекуперації, покращують зчіпні властивості 
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електровоза, зменшують витрату піску, згладжують перехідні процеси в 

тяговому приводі. Якісні зміни в електровозному парку на найближчу 

перспективу пов'язані із створенням нових електровозів із асинхронними 

тяговими електродвигунами. 

Для підвищення енергетичної ефективності електропоїздів в останні 

15 років зусилля спрямовано головним чином на ліквідацію дефіциту в 

моторвагонному рухомому складі і виключення з експлуатаційного парку 

електропоїздів із перевищеним терміном служби. Тому невипадково на ПАТ 

«Укрзалізниця» розроблена комплексна програма розробки і виготовлення на 

підприємствах України електропоїздів різного призначення як вітчизняних 

так, і зарубіжних компаній, яка передбачає їх створення для міських, 

приміських, міжрегіональних, швидкісних і високошвидкісних пасажирських 

перевезень. 

Для приміських поїздів, на заміну застарілого парку, конструкторами 

ПАО "КВБЗ" сьогодні ведуться роботи із створення п’яти вагонних 

електропоїздів Екр3 і Екр4, до складу яких входять уніфіковані вагони, що 

дозволяє шляхом перестановок використовувати їх як для ліній постійного 

так і змінного струму. У їх конструкції будуть використані найсучасніші 

електроприводи на базі асинхронних двигунів. 

За цими електропоїздами найближче майбутнє і найважливішими 

характеристиками їх буде ефективне використання електроенергії, збільшені 

міжремонтні періоди, зниження ремонтних витрат і витрат по 

обслуговуванню, збільшений термін служби – 50 років. 

Істотним резервом в підвищенні енергетичної ефективності 

експлуатованого парку електропоїздів є використання модульної схеми їх 

формування залежно від пасажиропотоку, яка широко використовується в 

багатьох західних країнах. 

Переваги експлуатації короткоскладових поїздів в неінтенсивні по 

пасажиропотоку години доби та на окремих ізольованих ділянках з малою 

населеністю вагонів полягають в зниженні витрат на ремонт вагонів і 
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економії електроенергії при тій же парності поїздів. Попередня експертна 

оцінка використання змінюваної складності приміських електропоїздів в 

залежності від пасажиропотоку без додаткового колійного розвитку зонних і 

головних пасажирських станцій і моторвагонних депо показала, що 

експлуатація короткоскладових електропоїздів нового покоління можлива на 

25 –30% діючих маршрутах. 

До питання про перспективність газифікації автономної тяги 

Укрзалізниці. У 60–70 роках минулого століття у світі було побудовано 

значну кількість магістральних газотурбовозів. Тоді з різних причин 

газотурбовози не витримали конкуренції з тепловозами. Сьогодні у світовій 

практиці виникли нові обставини, що підтверджують доцільність 

застосування газотурбінних двигунів на транспорті.  

Для ПАТ «Укрзалізниця», враховуючи прийняту стратегію подальшого 

переведення ділянок теплотяги на електротягу, питання про газифікацію 

автономної тяги не є нині актуальним і може виникнути лише у віддаленій 

перспективі у рамках корінних змін в енергобалансі виробництва і 

споживанні енергоресурсів в цілому по Україні. 

Електрифікація залізниць є потужним фактором підвищення 

енергетичної ефективності процесу перевезень. На цей час частка 

електрифікованих ділянок від загальної експлуатаційної довжини залізниць 

становить 48 %, при цьому частка електротяги в загальному вантажообігу – 

більше 91,5 %. 

Система тягового електропостачання залізниць вже починає працювати 

без належних резервів, необхідних для забезпечення прогнозованого 

зростання обсягу перевезень вантажів і пасажирів, унаслідок обмеженої 

здатності навантаження пристроїв електропостачання. Особливо це 

проявляється на ділянках з швидкісним рухом або з високою 

вантажонапруженістю. 

Окрім відсутності необхідних резервів потужності системи 

електропостачання, обмеження в споживанні електроенергії і, як наслідок, 
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зниження пропускної і провізної спроможностей можуть бути викликані 

виводом в аварійний ремонт контактної мережі, устаткування підстанцій і 

основних мереж лінії електропередачі. 

Темп старіння пристроїв електропостачання при існуючому дефіциті 

фінансування продовжує випереджати темпи реконструкції. Довжина ліній 

електрифікованого полігону, що експлуатуються понад усереднений термін 

(40 років) зросла з 5012 км або 52,0% у 2007 році до 6393 км або 62,3% у 

2012 році і 64,9% у 2015 році, а через 5 років ця цифра складе 6820 км або 

67%. З 307 стаціонарних та пересувних тягових підстанцій з терміном 

служби понад 30 років працюють 232 стаціонарних (78% від загальної 

кількості) та 10 пересувних тягових підстанцій. С терміном служби понад 40 

років на сьогодні працюють 73% від загальної кількості підстанцій.  

На цей час необхідна повна реконструкція більше 50% розгорнутої 

довжини контактної мережі та тягових підстанцій. Для стабілізації 

положення потрібно збільшення темпів оновлення пристроїв тягового 

електропостачання в період з 2016 по 2020 роки щорічно не менше 600–

670 км контактної мережі та 10–15 тягових підстанцій при середній потребі у 

фінансуванні на одну підстанцію близько 50 млн. грн. 

Тому питання про істотне збільшення обсягів робіт по підвищенню 

надійності, модернізації і оновленню тягового електропостачання, а також по 

електрифікації нових залізничних ліній відноситься нині до найважливіших 

пріоритетів розвитку залізничної енергетики України. 

Надаючи велике значення основному для залізниць виду тяги прийнято 

комплексні програми модернізації пристроїв електропостачання на період 

2012–2016 роки і електрифікації залізниць на період 2011–2016 роки. 

Програма передбачала модернізацію основних засобів господарства в 

п'ятирічний термін із загальною прогнозною вартістю 6,92 млрд. грн. при 

щорічному освоєнні коштів в обсязі 1,3–1,8 млрд. грн. Одночасно з 

модернізацією повинно було проводити ремонт основних засобів 

господарства, щорічна потреба в коштах – 200–250 млн. грн. Економічна 
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криза в країні не дозволила реалізувати виконання програми. Поетапна 

модернізація та ремонт основних засобів господарства електропостачання 

дозволить вивести господарство із стану нарощування темпів старіння 

основних фондів до економічно збалансованого самодостатнього рівня 

фінансування та підвищити пропускну спроможність залізниць. 

Задача подальшої електрифікації планується в обсязі поетапного 

виконання: до 2016 р. планувалось електрифікувати близько 1200 км, до 

2020 р. – близько 587 км, сумарно (за період 2013–2020 рр.) близько 1841км 

(табл. 2.2). 

 

Таблиця 2.2 – Перспективний план електрифікації залізниць України 

Ділянка електрифікації 

Протя-

жність, 

км 

Планований 

рік електри-

фікації 

Примітки 

Фастів–Житомир–Новоград Вол. 

Волноваха–Камиш–Зоря–Пологи 

Пологи–Запоріжжя 

Долинська–Миколаїв–Херсон–Джанкой 

Миколаїв–Колосівка 

Красноград–Новомосковськ 

Ворожба–Суми–Люботин 

Всього 

192 

135 

105 

394 

105 

98 

225 

2013–2015 

2014–2016 

2015 

2015–2016 

2013–2014 

2013–2016 

2016 

Програма 

електрифікації 

залізниць 

України на 

2011–2016 

роки 

1254 2013–2016  

Гребінка–ім. Т.Шевченка  

ім. Т.Шевченка–Помічна 

Білгород–Дністровський–Ізмаїл 

Чернігів–Горностаївка 

Ковель–Ізов 

 

Всього 

122 

128 

197 

65 

75 

2017 

2018 

2020 

2020 

2020 

Прогнозні 

напрями 

електрифікації 

залізниць 

України на 

2017–2020 роки 

587 2017–2020  

 

В результаті до 2020 року полігон електрифікованих ліній ПАТ 

«Укрзалізниця» повинен скласти 12200 км (55–56% від мережі) з обсягом 

перевезень близько 95% від загальномережевого. Без значного збільшення 

темпів електрифікації виконати цю програму буде не можливо. 

Географія розподілу ділянок, що електрифікуються, по території країни 

переслідує мету розвантаження найбільш вантажонапружених магістралей, 
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що працюють на автономній тязі, технологій обходів великих залізничних 

вузлів, розвитку портів і розвитку швидкісного руху. 

На перспективу необхідно пропрацювати питання переведення на 

електричну тягу не лише вантажних і пасажирських перевезень, але і 

маневрової роботи (наприклад, на сортувальних гірках, для обслуговування 

під'їзних колій і т. д), а також питання використання локомотивів на обох 

видах тяги з накопичувачами енергії. 

СТЕ залізниць є транзитною системою доставки електроенергії від 

системи зовнішнього електропостачання до ЕРС, і це, природно, пов'язано з 

певними втратами енергії. Їх мінімізація є цільовим завданням участі системи 

тягового електропостачання у формуванні енергетичної ефективності 

електричної тяги в цілому [5–7, 19–21, 28–34, 40–45]. 

Здійснювані заходи по зниженню рівня технологічних втрат в системі 

тягового електропостачання: регулювання напруги, зниження перетоків 

потужності і втрат енергії в мережах електротяги, застосування 

енергозберігаючих схем живлення і інші, дають позитивні результати: за 

період 1997–2012 роки цей показник понижений з 16 до 10,5%, у тому числі 

на ділянках постійного струму в середньому з 22,5 до 14%, змінного струму з 

8 до 6%. 

Рівень технологічних втрат для ділянок постійного струму істотно 

вище по відношенню до ділянок змінного струму. Ця обставина є одним з 

факторів переважного застосування при електрифікації залізниць змінного 

струму і переводу вже електрифікованих ділянок з постійного струму на 

змінний. 

У колійному господарстві для зниження витрати ПЕР на тягу поїздів 

щорічно здійснюється розширення до 400 км полігону безстикової колії, 

заміна рейок новими важкого типу на головних, станційних і під'їзних коліях 

– 500 км, рейкошліфування – 2000 км щорічно, а також збільшення кількості 

стаціонарних колійних лубрикаторів та оновлення парку пересувних 

рейкозмащувачів.  



80 

 

За станом на 2012 рік протяжність безстикової колії складає 

22145 тис. км (74,5% від розгорнутої довжини головних колій). Протяжність 

колії з термозміцненими рейками – 20811 км (70%), протяжність колії на 

залізобетоні 25532 км (86%). Щорічно досягається зниження кількості 

заявлених попереджень про обмеження швидкості руху поїздів на 3–4%. 

Передбачається розробка ефективнішої технології рейкошліфування – 

фрезерування (60–120 км щорічно).  

Збереження темпу реалізації вказаних заходів в колійному господарстві 

і надалі дозволить забезпечити 5-6% зниження питомих енерговитрат на тягу 

поїздів. 

Технічна політика ПАТ «Укрзалізниця» в області створення спільно з 

вагонобудівними підприємствами вантажних вагонів нового типажу, яка 

спрямована на зниження коефіцієнта тари і поліпшення динамічної взаємодії 

з колійними пристроями, відповідає вимогам підвищення їх енергетичної 

ефективності. 

Створені останніми роками моделі вантажних піввагонів з 

навантаженнями на вісь 25–27 т і зниженим коефіцієнтом тари дозволяють 

понизити витрату ПЕР на одиницю вантажу, що перевозиться, до 5% 

(сталевий кузов) і до 14,6% (алюмінієвий кузов). Зарубіжний досвід показує 

результативність використання легких сплавів у вагонобудування – до 80% 

нових поставок вагонів в США приходиться на такі вагони. 

Великі резерви економії ПЕР є також і у вдосконаленні конструкції 

пасажирських вагонів. Існуючий парк цих вагонів має низьку якість 

теплоізоляції і герметизації і це практично не покращується при 

капітальному і капітально-відновному ремонтах; коефіцієнти тепловіддачі 

кузовів вагонів на 25–30% вищі за нормативні, що призводить до підвищеної 

витрати ПЕР на їх опалювання і кондиціонування. Щорічно ПАТ 

«Укрзалізниця» витрачає на ці цілі близько 51 млн. кВт·год і 36 тис. тонн 

вугілля. 

Використання гідрофобної теплоізоляції, конструкції кузова з 
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мінімальними "тепловими мостами", двокамерних склопакетів з 

відбиваючими і поглинаючими покриттями скла, реверсивних теплонасосних 

установок кондиціонування повітря, автоматизованих трьохрежимних 

электро-вугілля-пелетних котлів опалювання дозволить понизити в 2–3 рази 

витрати на енергопостачання пасажирських вагонів. 

Ключовим, по використанню цих резервів підвищення 

енергоефективності в процесі перевезень вантажів і пасажирів, являється 

питання: наскільки будуть затребувані вагони нового типажу і чи в змозі 

буде вагонобудування задовольнити ці потреби. 

Значний потенціал енергозбереження зосереджений в нетяговій 

енергетиці, що забезпечує інфраструктурну складову процесу перевезень. 

Недостатнє фінансування останніми роками привело до значного 

технологічного відставання технічних засобів стаціонарної енергетики 

залізничного транспорту. Експлуатація фізично і морально застарілих 

енергоустановок з низькими експлуатаційними ККД привела не лише до 

підвищеного споживання ПЕР, але і до додаткових фінансових витрат на їх 

утримання і ремонт. Тому технічне переоснащення і модернізація 

енергетичного устаткування інфраструктури залізниць є одним з 

першочергових завдань, що стоять перед ПАТ «Укрзалізниця» і її 

підприємствами. 

Потенціал підвищення енергетичної ефективності споживання 

електроенергії на нетягові потреби може бути реалізований по наступних 

напрямах:  

 зниження споживання електричної енергії на нетягові потреби за 

рахунок впровадження сучасних, енергоекономічних технічних засобів і 

технологій;  

 вдосконалення виробничо-технологічних процесів ремонту рухомого 

складу і залізничної колії;  

 зниження втрат електричної енергії в мережах нетягового 

електропостачання;  
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 продовження роботи по передачі в муніципальну власність 

непрофільних для залізниць енергетичних об'єктів. 

Реконструкція електричних мереж 0,4 кВ з використанням самонесучих 

ізольованих проводів та впровадження автоматизованої системи контролю і 

обліку електроспоживання залізничних вузлів, яка є одним з етапів створення 

загальномережевої автоматизованої системи управління ПЕР, дозволять 

понизити втрати в електричних мережах залізничних вузлів з 15–22% до 

оптимальних рівнів 10–12%. 

У сегменті умовно-постійної складової витрат електроенергії на 

нетягові потреби (допоміжний характер виконання технологічного процесу) 

помітного зниження електроспоживання можна добитися за рахунок 

впровадження інтелектуальних систем управління освітленням, заміни ламп 

розжарювання і газорозрядних ламп на світлодіодні джерела світла, що 

дозволить понизити витрату електроенергії на освітлення до 30% і на роботу 

пристроїв світлової сигналізації у 2 рази. Враховуючи, що доля витрати 

електричної енергії на освітлення в балансі електроспоживанні на нетягові 

потреби складає близько 12–15%, то очікувана економія її може скласти 12–

15% від загального споживання на ці потреби. 

У сегменті змінної складової електроспоживання на нетягові потреби 

(обумовлена виконанням основного виду експлуатаційної роботи і залежить 

від її обсягу) більше 80% витрати електричної енергії припадає на виробниче 

устаткування. Одним з перспективних напрямів зниження витрати 

електричної енергії, яке знаходить все більш широке застосування, є 

впровадження частотно-регульованого приводу компресорів, насосів, 

вентиляторів і т. д. У області електротермічної обробки все більшого 

поширення набувають комбіновані системи нагріву (індукційний, з 

використанням альтернативних енергоресурсів і інші), вакуумні електропечі і 

системи автоматичного управління електротермічною обробкою. Ці і інші 

технічні рішення в сукупності із заміною електроустаткування надмірної 

потужності і проведенням організаційних заходів, які спрямовані на 
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забезпечення раціонального використання електричної енергії, дозволять 

понизити її витрату на нетягові потреби по змінній складової до 15,8%. 

Відповідно потенціал економії ПЕР на нетягові потреби складає від 20 

до 33% від обсягу його споживання на ці потреби при існуючому обсязі 

виконуваної ремонтно-експлуатаційної роботи. 

 

2.3. Прогноз потреби залізниць в паливно-енергетичних ресурсах 

Обсяги перевізної роботи є одним з найбільш істотних факторів, що 

формують основний показник енергетичної ефективності процесу перевезень 

– питому витрату ПЕР на тягу поїздів, а отже, і найбільш суттєву складову 

загальної потреби в ПЕР залізниць України [9, 22]. 

На основі оцінки перспектив розвитку української економіки і з 

урахуванням розвитку інших видів транспорту передбачено наступні основні 

об'ємні показники роботи залізничного транспорту, які наведені в табл. 2.3. 

Протягом періоду між контрольними роками 2012 і 2020 рр. загальний 

вантажообіг (нетто) українських залізниць повинен зрости на 15,2% до рівня 

2012 р. 

 

Таблиця 2.3 – Динаміка зростання вантажообігу на період до 2020 року 

Рік 
Вантажообіг всього, 

млрд. ткм. (нетто) 

Темп зростання % 

до попереднього року до базового 2012 р. 

2012 237,7 - - 

2013 242,7 102,1 - 

2014 247,6 102,0 - 

2015 252,3 101,9 +6,1% 

2016 257,1 101,9 - 

2017 261,7 101,8 - 

2018 265,9 101,6 - 

2019 269,9 101,5 - 

2020 273,9 101,5 +15,2% 
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Прийнявши за основу співвідношення нетто/брутто, що склалося на 

кінець 2012 року визначені прогнозні дані з обсягів перевізної роботи за 

видами тяги (брутто), причому як з урахуванням планованого переведення 

частини полігону мережі з тепловозної тяги на електричну, так і без нього 

(табл. 2.4). 

 

Таблиця 2.4 – Прогноз обсягів перевізної роботи за видами тяги  

на період до 2020 року 

Робота Одиниця  виміру 
2012 р. 

(базовий) 
2020 р. Примітка 

Загальна млрд. ткм брутто 487,1 561,1 - 

Електротяга млрд. ткм брутто 431,6 527,2 

497,2 
див. примітку 

Теплотяга  млрд. ткм брутто 55,5 33,9 

63,9 

Примітка. В чисельнику – з урахуванням реалізації планів електрифікації 

залізниць за період 2012–2020 рр.; в знаменнику – без їх реалізації. 

 

При цьому, оскільки переведення на електротягу здійснюватиметься на 

найбільш навантажених дільницях теплотяги, це зніме з останніх до 2020 

року до 50% обсягу перевезень, за рахунок виконання його електротягою 

(6,0% приросту в електротязі). 

На основі наведених вище показників процесу перевезень та аналізу 

наявного потенціалу енергозбереження технічних засобів і технологій 

визначено для кожного виду тяги прогнозовані на найближчу (до 2020 року) 

перспективу величини питомої витрати ПЕР на тягу поїздів. 

Прогноз базується на регресійному аналізі впливу показників та 

факторів, які мали суттєву дію на рівень енергоспоживання в тязі поїздів за 

попередній період і визначили подальші тренди зміни питомої витрати ПЕР, 

характерні для кожного виду тяги. Для прогнозу питомої витрати ПЕР на 
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розрахункові періоди на основі модельно-передбачуваного принципу 

використовувався математичний опис тренду шляхом введення в його 

рівняння обсягів перевізної роботи, прогнозованих для кожного виду тяги і 

потенціалу енергозбереження. 

Прогнозні рівні питомої витрати ПЕР на тягу поїздів представлені в 

табл. 2.5. В цілому по ПАТ «Укрзалізниця» прогнозоване зниження питомих 

витрат ПЕР щодо рівня 2012 р. складе до 2020 р. для електротяги 6,9%, для 

теплотяги – 3,3%, або в середньому щорічно 0,8–0,9% в електротязі і 0,3–

0,4% в теплотязі. За весь період спостережень та прогнозування (1997–

2020 рр.) буде досягнуто зниження питомих витрат ПЕР в електротязі на 

22,0% і в теплотязі на 12,6%. 

 

Таблиця 2.5 – Прогноз питомих витрат ПЕР на тягу поїздів  

Вид тяги Одиниця виміру 
2012 р. 

(базовий) 
2020 р. 

Електротяга 
кВт·год /10

4 

ткм.бр. 
120,3 112,0 

Теплотяга  кгут /10
4 
ткм.бр. 87,1 82,5 

 

На рис. 2.4 та 2.5 представлена динаміка зниження питомої витрати 

ПЕР разом з прогнозованими обсягами перевезень і всього комплексу 

факторів, що впливають на енергозбереження. 

Враховуючи стійкі тренди динаміки зниження питомого споживання 

ПЕР в стаціонарній енергетиці залізниць за останні 3–4 роки, прогноз 

потреби ПЕР в стаціонарній енергетиці розраховувався на їх основі. 

В підсумку сформовані прогнозні, зведені енергетичні баланси в 

цілому по ПАТ «Укрзалізниця» на 2020 рік (табл. 2.6), які визначають 

потребу залізничного транспорту в енергоресурсах на позначену 

перспективу. 
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Рисунок 2.4 – Прогноз обсягів роботи на електротязі і питомих витрат 

електроенергії на період до 2020 року 

 

 

Рисунок 2.5 – Прогноз обсягів роботи на теплотязі і питомих витрат 

дизельного палива на період до 2020 року 
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Таблиця 2.6 – Прогноз енергетичних балансів ПАТ «Укрзалізниця»на 2020 р. 

Вид ПЕР, одиниця 

виміру 

2012 р. 

(базовий) 
2020 р. Δ , % 

натур. 

показ. 
туп 

натур 

показ. 
туп 

2015 

2012 

2020 

2012 

1. Тяга поїздів 

1.1 Електроенергія, 

млн. кВт·год 

5194,7 1688,3 5904,6 

5568,6 

1920,0 

1809,8 

+6,7 

+3,3 

+13,6 

+7,2 

1.2 Дизельне паливо, 

тис. тонн 

333,3 483,3 192,5 

363,7 

279,7 

527,1 

-22,8 

+3,8 

-42,2 

+9,0 

Всього ПЕР по п.1, 

тис. туп 

- 2171,6 
- 

2199,7 

2336,9 

+0,1 

+3,4 

+1,3 

+7,6 

2. Стаціонарна енергетика (не тягові споживачі) 

2.1 Дизельне паливо, 

тис. тонн 

66,7 96,7 59,6 86,4 -3,9 -10,6 

2.2 Електроенергія, 

млн. кВт·год 

1018,3 330,9 822,8 267,4 -7,2 -19,2 

2.3 Мазут, тис. тонн 4,5 6,2 2,2 3,0 -19,2 -51,2 

2.4 Вугілля, тис. 

тонн 

90,3 75,0 52,0 43,2 -15,9 -42,4 

2.5 Природний газ, 

млн. куб. м 

145,4 168,7 94,2 109,3 -14,2 -38,4 

2.6 Бензин, тис. тонн 10,6 15,8 6,8 10,1 -13,3 -37,0 

Всього ПЕР по п.2, 

тис. туп 

- 693,3 - 519,4 -9,4 -25,1 

Всього ПЕР по п.1 і 

2, тис. туп 

- 2864,9 - 2719,1 

2856,3 

-2,2 

+0,3 

-5,5 

-0,3 

 

2.4. Підвищення енергоефективності та ресурсозбереження систем 

тягового електропостачання 

Збільшення енергетичної ефективності систем тягового 

електропостачання, як і енергосистем загального призначення (мереж 35, 

110, 220, 330, 500, 750, 1150 і 1500 кВ), завжди було пов’язано з підвищенням 

напруги передачі енергії до споживача [5–7, 10–13, 30–37, 46–48]. Саме тому 

свого часу на залізницях перейшли від напруги 3 кВ у контактній мережі до 

25 кВ, а в наступному і на 2 × 25 кВ (передача енергії напругою 50 кВ). 

Технології реалізації енергозберігаючих режимів роботи систем 

зовнішнього і тягового електропостачання різні, а мінімізація перетоків 
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потужності і втрат енергії вимагає спільного розгляду режимів їх роботи. 

Несиметричність приєднання тягових навантажень до симетричних мереж 

зовнішнього електропостачання через трансформатори ТП викликає появу 

струмів і напруги зворотної послідовності, які погіршують якість енергії та 

підвищують її втрати у живильній мережі і трансформаторах на 25–100 % 

залежно від відношення струмів плечей живлення ТП, а наявність 

зрівняльних струмів у тягових мережах міжпідстанційної зони веде до 

додаткових втрат енергії. Значення зрівняльного струму в тяговій мережі за 

рахунок різниці напруги суміжних ТП залежить від багатьох факторів, 

найбільш суттєвими з яких є конфігурація і режими роботи СЗЕ.  

І хоча сьогодні системи змінного струму напругою 25 кВ, ЕПП-27,5 кВ 

і 2 × 25 кВ можуть повністю задовольнити досить великі обсяги перевезень і 

високошвидкісний рух, заглядаючи в майбутнє і спираючись на світовий 

досвід, представляється доцільним оцінити можливості подальшого 

підвищення енергетичної ефективності електричної тяги [49, 50].  

Перспективи розвитку систем. Останніми роками проведено ряд 

досліджень, спрямованих на пошук шляхів подальшого підвищення 

енергетичної ефективності тяги в частині нетрадиційних систем 

електропостачання. Показана принципова можливість підвищення напруги 

передачі енергії поїздам на рівні 60, 90 і 110 кВ із збереженням напруги на 

ЕРС 25 кВ, 50 Гц (автотрансформаторні системи) і підвищення напруги 

безпосередньо в контактній мережі 50 кВ, 50 Гц з ЕРС на цю напругу. 

Схематично шляхи його підвищення показані на рис. 1.8. 

Режими роботи автотрансформаторних систем істотно знижують 

несиметрію тягових навантажень, а при підвищенні напруги живильного 

проводу до 110 кВ практично зникає неоднорідність тягових мереж змінного 

струму і ПЛ енергосистем. Істотно, що на ЕРС як існуючий, так і 

перспективний подається напруга 25 кВ, тобто при автотрансформаторних 

системах ЕРС зберігається повністю. Підвищення напруги в живильному 

проводі автотрансформаторних систем у діапазоні 35–110 кВ здійснюється 
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шляхом збільшення коефіцієнта трансформації автотрансформатора 

Кт=(Uпп+Uкс)/Uкс , де Uпп і Uкс – напруга відповідно в живильному і 

контактному проводі. У системі 2 × 25 кВ коефіцієнт трансформації Кт = 2. 

Напруга в живильному проводі визначається можливостями подачі його від 

шин 35 і 110 кВ тягових підстанцій, тобто використанням лінійної або фазної 

напруги трансформаторів. 

Порівняльна оцінка пропускної здатності по пристроям тягового 

електропостачання виконана на підставі даних, отриманих на імітаційній 

моделі для середньомережевих умов питомого електроспоживання  

100–150 кВт∙год /10000 ткм бр), виходячи з допустимої мінімальної напруги 

на лімітуючій ділянці 21 кВ міжпідстанційних зон довжиною 60 км і 100 км. 

Розглядалися три розрахункові режими: інтенсивної години з розрахунковим 

інтервалом між поїздами t = 10 хв; зосередженого навантаження у вигляді 

пакета з трьох поїздів, з інтервалом у пакеті 10 хв, пропуск поїздів 

підвищеної маси 12 і 18 тис. т. В табл. 2.7 показана динаміка підвищення 

провозоспроможності електрифікованих ділянок і показані базові маси 

поїздів у тис. т для розглянутих автотрансформаторних систем 

електропостачання у міру зростання напруги живильного проводу або 

напруги в контактній мережі у зіставленні з системою 25 кВ, 50 Гц. 

Підвищення напруги в живильному проводі до 65, 85, 110 кВ дозволить 

збільшити граничну масу поїздів у 1,5–2 рази у порівнянні з системою 

2 × 25 кВ, при цьому найбільший ефект досягається у разі Кт=3,5. 

Системи тягового електропостачання з підвищеною до 50 кВ напругою 

змінного струму в контактній мережі вже практично реалізовані в ЮАР, 

Канаді, США. Якщо зберегти обсяги перевезень на рівні базових (25 кВ, t = 

10 хв, Qmax = 3680 т), то підвищення напруги в контактній мережі до 50 кВ 

дозволить збільшити довжину міжпідстанційних зон до 150–200 км і 

здійснювати живлення від стабільних за якістю енергії районних підстанцій 

220–330 кВ. 
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Відома система електрифікації з головними тяговими підстанціями з 

симетричними трансформаторами та двопровідними подовжніми лініями 

(ДПЛ-94) і ТП з однофазними трансформаторами [33, 34]. Створюється такий 

режим електропостачання тягових навантажень, коли в їх покритті беруть 

участь усі підстанції, які підключені до ДПЛ-94 цього плеча. У результаті 

знижується встановлена потужність головних ТП. За пропозицією МІІТа ця 

система була розроблена для ділянки Забайкальської залізниці протяжністю 

354,3 км. Передбачалося, що загальна встановлена потужність 

трансформаторів для всієї ділянки становитиме 600 МВ∙А, тоді як 

електрифікація за звичайною системою 25 кВ, 50 Гц вимагала загальної 

встановленої потужності 730 МВ∙А, а за системою 2 × 25 кВ – 1152 МВ∙А. 

Наведені дані показують, що система ДПЛ-94 має ряд переваг, особливо при 

електрифікації доріг у малообжитих районах із слабкими системами 

електропостачання. Експериментальні дослідження цієї системи проведені на 

Північній залізниці (Росія), але через складності головних ТП на сьогодні в 

експлуатації не використовується. 

 

Таблиця 2.7 – Параметри систем електропостачання для режиму інтенсивної 

години з інтервалом між поїздами t = 10 хв 

Параметр 

Системи електропостачання 

існуючі перспективні 

25 кВ 

базова 

ЕПП-25 

кВ 

2×25 

кВ 

1×50 

кВ 

35+25 

кВ 

65+25 

кВ 

85+25 

кВ 

110+25 

кВ 

2×50 

кВ 

* 1 1,4 1,9 2 2,3 2,8 2,9 3 3,1 

Qmax, т 3680 5200 
7100 

3090 

7620 

3300 

8280 

3800 

10250 

5260 

10900 

5800 

11050 

6050 

20000 

8700 

Примітки: * – кратність провозоспроможності за відношенням до базової 

системи; Qmax – енергооптимальні маси поїздів: у чисельнику для 

міжпідстанційної зони довжиною 60 км, у знаменнику – 100 км. 
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Розвиток електротехніки дозволяє запропонувати і другий підхід – це 

застосування вставок постійного струму з живленням від районних 

підстанцій і використанням власних ліній 110 кВ, 50 Гц з простими 

традиційними трифазними або однофазними тяговими трансформаторами. 

Такий підхід виключає вплив тягових навантажень на енергосистеми, 

підвищує якість електроенергії СЗЕ і мінімізує перетоки потужності. 

Безумовно, проблеми якості електроенергії власних нетягових споживачів 

залишаються, але вони вирішуються шляхом розвитку високовольтних 

мереж загального призначення. 

Основні напрями подальшого підвищення енергетичної ефективності 

СТЕ постійного струму полягають в наступному: 

 застосування багатопульсових схем випрямлення і інвертування (12-

пульсові і більше). Зниження витрати електричної енергії на тягу поїздів при 

річній переробці на одну тягову підстанцію близько 20 млн. кВт∙год складе: 

при 12-пульсових схемах випрямлення – 2,1%,  при 24-пульсових до 3,0%; 

зниження можливих штрафних санкцій за погіршення показників якості 

електричної енергії складе відповідно до 1,5 і 2,5% від вартості електричної 

енергії; 

 модернізація трансформаторів типу ТМРУ (ТМПУ) і вентильних 

випрямлячів, призначених для 6-пульсових нульових схем, для використання 

їх у складі 12-пульсових випрямлячів; 

 розширення шкали номінальних потужностей перетворювачів, що 

дозволить підвищити економічність системи електропостачання і коефіцієнт 

використання встановленої потужності. Використання в окремих випадках 

перетворювального трансформатора потужністю 6300 кВ·А замість 

12500 кВ·А дозволить скоротити втрати електричної енергії близько 

100 тис. кВт·год в рік і понизити витрату електротехнічних матеріалів до 40% 

з розрахунку на одну ТП; 

 модернізація перетворювачів шляхом заміни штирьових вентилів, що 

відпрацювали свій ресурс на лавинні вентилі таблеткового типу з повітряною 
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системою охолодження і охолоджувачами на основі теплових труб. 

Очікуване річне зниження втрат електричної енергії від заміни випрямляча 

ПВЕ-3 діодними блоками БСЕ – близько 100 тис. кВт∙год; 

 розробка та впровадження перетворювальних агрегатів з 

автоматичним регулюванням напруги на ТП і в контактній мережі на нових 

силових керованих напівпровідникових вентилях – біполярних транзисторах 

з ізольованим затвором (IGBT) і тиристорах, які закриваються з польовим 

управлінням (МСТ), що дозволить підвищити на 5-10% пропускну 

спроможність ділянок постійного струму за рахунок регулювання напруги 

залежно від навантаження; 

 застосування трансформаторів типу ТРДТНП з 12-пульсовою 

схемою випрямлення послідовного типу, призначених для роботи без 

знижувальних трансформаторів (одноступінчата трансформація 110/3 кВ). 

Зниження втрат електроенергії, що витрачається на тягу поїздів, при цьому 

складе близько 1,5%; 

 застосування сухих трансформаторів типу ТРСЗП з 12-пульсовою 

схемою випрямлення послідовного типу, які встановлюються на відкритому 

повітрі; 

 спрощення схем і оптимізація параметрів згладжуючих фільтрів. 

Приведені вище заходи дозволять істотно підвищити 

енергоефективність  роботи СТЕ. Зазначені вище недоліки і аналіз існуючих 

систем постійного і змінного струму, системний аналіз перспектив їх 

розвитку дозволяють сформулювати вимоги до енергозберігаючих 

технологій електропостачання залізниць України. 

 

2.5. Системній аналіз та розвиток зовнішнього електропостачання 

тягових підстанцій залізниць 

Класичні схеми живлення тягових підстанцій залізниць від 

енергосистем. Схеми зовнішнього електропостачання електрифікованих 
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ділянок залізниці передбачають, що ТП (крім розташованих на малодіяльних 

ділянках) повинні забезпечуватися живленням від електропередавальних 

компаній як споживачі з електроприймачами І категорії, тобто вихід з роботи 

однієї з підстанцій (секції шин) енергосистеми або живильної лінії не 

повинен призводити до відключення ТП [24, 42, 43]. Тягові підстанції є 

одночасно і частиною енергосистеми, переробляючи 50 % електроенергії для 

промисловості, міст, сільського господарства. Окрім живлення, тяги поїздів 

підстанції використовуються для електропостачання інших залізничних 

споживачів через спеціальні повітряні лінії (зокрема подовжні, «два проводи 

– рейка», автоблокування та ін.) і споживачів прилеглого району. Це, 

безперечно, виконало свого часу позитивну роль в електрифікації народного 

господарства в цілому, позитивно впливає сьогодні на прибутковість 

залізниць і лінійних підприємств електропостачання, забезпечуючи 

отримання доходу за переробку електроенергії для незалізничних 

споживачів.  

У районах зі значно розвиненою інфраструктурою електричних мереж, 

конфігурація схем приєднання підстанцій може бути вельми різноманітною. 

У цьому випадку важко дати які-небудь узагальнені схеми живлення ТП, 

оскільки значну функцію в структурі схеми самої енергосистеми 

виконуватимуть місцеві специфічні умови її розвитку [43]. Для живлення ТП 

застосовується така стандартна напруга (за ГОСТ 721–77): 6,3; 10,5; 35,0; 110 

(158) і 220 кВ. Напруга до 35 кВ використовується для живлення 

перетворювальних підстанцій відносно невеликої потужності (до 25 мВА). 

При двосторонньому живленні ТП від дволанцюгової лінії 

електропередачі (рис. 2.6) лінії заводяться (за допомогою силових вимикачів) 

на так звані опорні ТП. Решта всіх підстанцій або отримує живлення 

відпаюванням, або включається у розтин лінії електропередачі по черзі до 

різних ланцюгів лінії. Відпаювальні і прохідні підстанції чергуються між 

собою так, щоб виконувалася наведена вище вимога, що при будь-якій аварії 

на лінії передачі (навіть одночасному пошкодженні обох ланцюгів лінії) не 
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повинна відключатися більш ніж одна підстанція. На залізницях України 

прийнято, що для забезпечення необхідної надійності кількість проміжних 

підстанцій, які включаються між опорними підстанціями, при електричній 

тязі змінного струму повинна бути не більше трьох при напрузі 110 кВ і не 

більше п’яти – при напрузі 220 кВ; при електричній тязі постійного струму – 

не більше п’яти (рис. 2.6). 
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Рисунок 2.6 – Схеми двостороннього живлення ТП змінного і постійного 

струму від дволанцюгової лінії передачі 220 кВ при чотирьох (а) і п'яти (б) 

проміжних підстанціях: 1 – електрична станція (або опорна районна 

підстанція); 2 – дволанцюгова лінія передачі 110 кВ; 3 – опорна ТП;  

4 – проміжна ТП на відпаюванні; 5 – проміжна транзитна ТП 

 

При двосторонньому живленні ТП від одноланцюгової лінії 

електропередачі (рис. 2.7) до схеми живлення висуваються ті ж вимоги, що і 

вище (при будь-якій аварії на лінії передачі вихід з роботи не більше однієї 

підстанції на ділянці завдовжки 150–200 км). Тому при живленні від 

одноланцюгової лінії електропередачі не допускається приєднання 

підстанцій відпаюванням, усі підстанції включаються у розтин лінії, причому 

на кожній проміжній підстанції лінії електропередачі секціонуються 

вимикачем. Силові вимикачі на транзитних підстанціях виконують також 

функції захисту. Останнім часом у схемі (рис. 2.8) вводиться ремонтна 

перемичка (з двома роз’єднувачами), яку використовують при відключенні 

вимикача (для ремонту) з метою збереження транзиту енергії по лінії.  
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Рисунок 2.7 – Схема двостороннього живлення ТП від одноланцюгової лінії 

передачі: 1 – електрична станція (або районна опорна підстанція);  

2 – одноланцюгова лінія передачі 110 кВ; 3 – транзитна (з вимикачем) 

проміжна підстанція; 4 – проміжна  

підстанція без вимикача (з роз’єднувачем в перемичці) 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Рекомендована схема головних електричних з'єднань 

транзитної тягової підстанції 220 – 110 кВ 
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У разі одноланцюгової лінії передачі рекомендується здійснювати 

транзитний пропуск ПЛ через розподільні пристрої 110 і 220 кВ всіх тягових 

підстанцій, встановлюючи силовий вимикач у перемичці між входом і 

виходом ПЛ на підстанцію (рис. 2.8). Опорною вважається підстанція, до 

шин 110–220 кВ якої приєднується не менше трьох живильних повітряних 

ліній. Якщо тягова підстанція живиться окремими лініями від підстанції 

енергосистеми або підключається до ліній між двома опорними 

підстанціями, то вона приєднується відпаюванням (рис. 2.9). 

 

 

Рисунок 2.9 – Рекомендована схема головних електричних з’єднань 

відпаювальної тягової підстанції 220–110 кВ 
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На підстанціях змінного струму на цей час застосовують трифазні 

триобмоткові трансформатори. Від обмотки 27,5 кВ живиться тягове 

навантаження, а третя обмотка напругою 35 або 10 кВ використовується для 

живлення районних (нетягових) споживачів. Проте на підстанціях 

однофазного струму можуть застосовувати трансформатори з 

найрізноманітнішими схемами з’єднання обмоток. Залежно від цього 

живлення району може здійснюватися по-різному. Істотну функцію у цьому 

випадку виконує і співвідношення споживаної потужності тяги і району. 

На підстанціях постійного струму застосовуються як триобмоткові, так 

і двообмоткові знижувальні трансформатори. Для живлення районних 

споживачів, розташованих біля підстанції, може бути використана напруга 6 

або 10 кВ. Для приєднання більшої кількості споживачів у сільській 

місцевості віддають перевагу лініям з напругою 10 кВ. При цьому оскільки 

на підстанції вже буде напруга 10 кВ, доцільно від неї живити і тягові 

перетворювальні агрегати. 

Для живлення віддалених споживачів району використовується 

напруга 35 кВ. У цьому випадку знижувальні трансформатори повинні бути 

триобмотковими 115/38,5/11,0 кВ. Схема підстанції постійного струму після 

знижувального трансформатора остається без змін. За відсутності віддалених 

районних споживачів досить мати на підстанції двообмоткові знижувальні 

трансформатори. 

Неважко угледіти з попередніх міркувань, що при розборі схем 

живлення підстанцій ділянок постійного струму мова йшла про 

двоступінчату трансформацію: спочатку з 110 на 10 кВ, а потім ще одна 

трансформація і перетворювання струму. Така схема двоступінчатої 

трансформації до теперішнього часу набула значного поширення, оскільки 

забезпечує зручне живлення нетягових споживачів напругою 10 кВ. Крім 

того, в попередні роки, коли підстанції 110 кВ споруджувалися з 

вимикачами, при такій схемі зменшувалася кількість перетворювальних 

агрегатів. Разом з тим при широкому застосуванні проміжних тягових 
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підстанцій без вимикачів у деяких випадках може бути доцільним 

здійснювати для потреб тяги одноступінчату трансформацію з 110 кВ, а 

нетягові споживачі живити окремим трансформатором [43].  

Порушення технології передачі та розподілу електроенергії від 

енергосистем до тягових підстанцій залізниць призводять до підвищених 

втрат, які обумовлені: випадковою несиметрією струмового навантаження 

фаз ліній; неповнофазними режимами; некомпенсованими перетоками 

реактивної потужності; нелінійністю втрат (вплив потоків електроенергії в 

спільних елементах мережі); зносом устаткування (ліній, трансформаторів); 

незапланованими переключеннями схем. 

Схеми зовнішнього електропостачання тягових підстанцій 

залізниць за період 1993–2011 роки. Загальний недолік схем СЗЕ тягових 

підстанцій електрифікованих дільниць за період 1993–2011 рр. полягає в 

тому, що практично всі підстанції приєднувались до мереж 110 кВ обленерго, 

а частина з них до таких мереж 110 кВ, які з’єднували різні енергосистеми. 

Паралельно працюючі мережі 110 кВ, 220 кВ, або 110 кВ, 330 кВ різнорідні і 

передача потужності по них відбувається при пониженій економічності 

роботи мережі в цілому. Перетоки потужності по мережах 110 кВ, від яких 

живляться ТП, викликають великі втрати в електротягових мережах, 

особливо змінного струму ЕПП-27,5 кВ, оскільки питомий опір 

електротягової мережі цієї системи менший ніж звичайної 27,5 кВ [44]. 

Аналіз режимів роботи систем електричної тяги і СЗЕ показує, що 

перетоки потужності по тяговим мережам практично є на всіх дільницях. 

Енергетичні обстеження показали, що приблизно у кожній третій 

міжпідстанційній зоні полігону змінного струму втрати від протікання 

зрівняльних струмів становлять не менше 250 тис. кВт∙год у рік, в окремих 

випадках перевищують 1 млн кВт∙год у рік.  

Експериментальні дослідження режимів роботи ТП підтвердили 

наявність перетоків потужності на дільницях Жмеринка–Підволочиськ–

Красне. Підстанції 330 кВ Тернопільська та Шепетівка мають з’єднання по 
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електричній мережі 330 кВ, а також через мережу 110 кВ від якої живляться 

ТП дільниці Жмеринка–Підволочиськ–Красне. Електроспоживання ТП 

Красне, Підбірці, Радивилов, Тернопіль, Гречани різко відрізняється по 

місяцях (при приблизно однаковому вантажообігу в ці місяці). Перехід до 

консольних схем живлення дозволив зменшити сумарне електроспоживання 

групи з п'яти підстанцій приблизно на 500 тис. кВт∙год на місяць, але 

надійність електропостачання тягових мереж знизилась. У той же час для 

енергосистем економічно виправданими можуть бути складні-замкнуті 

мережі (розподіл активних і реактивних навантажень більш економічний при 

збереженні перетоку по мережі) і на сьогодні необхідно вводити 

диференційні тарифи при транзиті потужності по тяговим мережам [5, 13]. 

СЗЕ дільниці Котовськ–Роздільна, на нашу думку, має меншу 

надійність за рахунок консольного живлення ТП Чубовка від підстанції 

330 кВ Котовськ. Перетоки потужності по тяговій мережі 27,5 кВ будуть 

завжди, оскільки через тягову мережу з’єднується тупікова лінія 110 кВ від 

підстанції 330 кВ Котовськ та мережа 110 кВ, яка має живлення від МГРЕС 

та підстанції 110 кВ Комінтерн. 

Проектні рішення СЗЕ Полтава–Красноград–Лозова враховують 

характеристики існуючого стану електричних мереж та потокорозподілу 

активної і реактивної потужності в мережах від навантажень ТП в 

характерних режимах роботи (додаток А3). Навантаження ТП забезпечують 

ЛЕП 110 кВ ПАТ «Харківобленерго» та ПАТ «Полтаваобленерго», які мають 

живлення від Північної енергосистеми НЕК «Укренерго». Таким чином при 

включенні в роботу ТП Карловка великі перетоки потужності по тяговій 

мережі не прогнозуються.  

СЗЕ дільниці Полтава–Кременчук–Бурти Південної залізниці на 

сьогодні не є задовільною. Використання пересувної ТП 150/27,5/10 кВ, 

джерелом електропостачання якої є ПС 330/150/35 кВ «Кременчук» 

Північної енергосистеми НЕК «Укренерго», забезпечує тільки III категорію 

надійності. Необхідно в найкоротший термін ввести в роботу стаціонарну ТП 
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150/27,5/10 кВ «Кременчук тяг.» джерелом електропостачання якої є ПС 

330 кВ «Кременчук» та встановити компенсуючі пристрої на шинах 150 кВ 

«Кременчук тяг.» у відповідності з вимогами діючих директивних 

документів з проектування для забезпечення дотримання в точках спільного 

приєднання різних споживачів рівнів напруги та якості електроенергії 

відповідно до ГОСТ 13109-97 «Норми якості електричної енергії в системах 

електропостачання загального призначення», або обґрунтувати недоцільність 

їх встановлення.  

Аналіз проектних технічних рішень зовнішнього 

електропостачання тягових підстанцій залізниць на період 2011–2016 

роки. Системоутворююча мережа 330 кВ району електропостачання ТП на 

дільниці Волноваха–Камиш–Зоря має конфігурацію двох кілець – північного 

та південного, які зв'язані між собою ПЛ 330 кВ Вуглегорська–ТЕС–

Макіївська–Чайкине (з резервуванням транзиту ПЛ 750 кВ Донбаська–

П. Донбаська). Північне кільце має зв'язок з ПС 750 кВ Донбаська, південне – 

з ПС 750 кВ П. Донбаська. Карта-схема існуючої електричної мережі 110–

750 кВ в південному районі Донецької області на період до 2015 р. наведена 

в додатку А4, а схема електричних з’єднань існуючої мережі 35-110 кВ ПАТ 

"Донецькобленерго" з урахуванням споруди ТП в районі залізничної ділянки 

Волноваха–К. Заря Донецької залізниці в додатку А5 [44]. 

 Електрифікація планується на постійному струмі напругою 3,3 кВ. 

Проектом передбачено побудову чотирьох ТП загальною потужністю 

18,7 МВт, в тому числі ТП Зачатьєвська – 4,3 МВт, ТП Хлібодарівка – 5 МВт, 

ТП Розовка – 5,0 МВт, ТП ОП 347 – 4,4 МВт. Джерелами 

електрозабезпечення, які знаходяться в районі проходження дільниці 

Волноваха–К. Зоря Донецької залізниці, є Курахівська ТЕС та 

Старобішевська ТЕС, а також підстанція 330/110 кВ Іванівка 

(автотрансформатор потужністю 200 МВА. ПС 330/110 кВ Іванівка зв’язана 

по мережі 330 кВ з Курахівською ТЕС лінією, яка виконана фазним проводом 

перерізом 2АС-400, довжиною 57 км, та з ПС 330/110 кВ Зоря (ПЛ 330 кВ 
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виконана фазним проводом перерізом 2АС-400, довжина лінії – 59 км). 

Для живлення ТП та забезпечення електропостачання об’єктів 

залізниці передбачається збудувати ПС 110 кВ р-п Донецький, що належить 

ПАТ «Донецькобленерго» та ПС 330/110 кВ Іванівка, яка належить 

Донбаській енергосистемі НЕК «Укренерго».  

Для оцінки працездатності варіантів схем СЗЕ виконані електричні 

розрахунки потокорозподілу активних і реактивних потужностей і рівнів 

напруги. Аналіз режимів роботи мереж 750 – 110 кВ, (надані Донбаською 

енергосистемою) в режимні дні 15.12.2010 р., 21.12.2011 р. показує, що 

переток по АТ 330/110 кВ ПС 330/110 кВ Іванівка складає 53/56 МВт, 

відповідно. Завантаження головної дільниці ПЛ 110 кВ Вугледар–Павлівка–

р-п Донецький складає 11/8 МВт, відповідно. Напруга на шинах 110 кВ ПС 

330/110 кВ Іванівка – 120/118 кВ, напруга на підстанції р-п Донецькій на 

шинах 35 кВ – 38,5/ 39 кВ, на шинах 10 кВ – 10,6/10,6 кВ, відповідно. 

Для літнього рівня навантажень нормальних режимів роботи мереж 750 

– 110 кВ (надані Донбаською енергосистемою) в режимні дні 16.06.2010 р., 

15.06.2011 р. переток через АТ 330/110 кВ на ПС 330/110 кВ Іванівка складає 

30/52 МВт відповідно. Завантаження головної дільниці ПЛ 110 кВ Вугледар–

Павлівка–р-п Донецький характеризується величиною 9,2/7,8 МВт 

відповідно. Напруга на шинах 110 кВ ПС 330/110 кВ Іванівка – 119/119 кВ, 

напруга на шинах підстанції р-п Донецький складає 38/38,5 кВ – на шинах 

35 кВ, на шинах 10 кВ – 10,4/10,4 кВ відповідно. 

Аналіз режимів роботи СЗЕ показав, що в нормальному і в усіх 

післяаварійних та ремонтно-аварійних режимах мережі рівні напруги, 

завантаження ліній електропередач і трансформаторів зв'язку знаходяться в 

межах нормованих значень. Таким чином, можна зробити висновок про 

можливість енергоефективного приєднання нових ТП. Сумарні укрупнені 

витрати в будівництво ТП для електрифікації ділянки Волноваха–К. Зоря 

Донецької залізниці і реконструкцію діючих мереж ПАТ "Донецькобленерго" 

і Донбасівської енергосистеми, приведені в табл. 2.8. 
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Таблиця 2.8 – Укрупнені показники вартості будівництва об'єктів 

електрифікації ділянки Волноваха–К. Зоря  

Найменування 
Варіант 1, 

тис. грн. 

Варіант 2, 

тис. грн. 

Варіант 3, 

тис. грн. 

Споруда об'єктів СЗЕ, що 

належать Донецькій ж.д.  
331436,192 493565,192 571252,423 

Споруда і реконструкція об'єктів 

СЗЕ, що належать Донецькій 

енергосистемі 

2827,077 2827,077 2827,077 

Споруда і реконструкція об'єктів 

СЗЕ, що належать ПАТ 

"Донецькобленерго" 

48081,231 59389,531 38908,30 

Усього по варіантах 382344,50 555781,80 612987,80 

Теж, в % 100% 145% 160% 

 

Вартість нового будівництва ліній електропередач прийнята згідно 

нормативного документа Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості України «Укрупнені показники вартості будівництва 

підстанцій напругою від 6 кВ до 150 кВ та ліній електропередач напругою від 

0,38 до 150 кВ. Норми» СОУ-НМЕВ 45.2-37471933- 44:20И із застосуванням 

індексів зміни вартості на період 01.07.2012. 

Електрифікація ділянки залізниці Запоріжжя–Комиш-Зоря дозволить 

перевести на електротягу вантажні перевезення сировини з Кривого Рогу й 

Запоріжжя на металургійні підприємства Донецького регіону і Маріуполя та 

водночас на чверть збільшити пропускну здатність самої ділянки Запоріжжя–

Пологи–Комиш-Зоря. Електрифікація планується на напругу 3,3 кВ 

постійного струму. Сумарне навантаження нових дев’яти ТП 

Придніпровської залізниці становить 44,6 МВт, серед них і такі: ТП 

Кірпотине – 6,4 МВт; ТП Фісаки – 4,8 МВт; ТП Обща – 2,7 МВт; ТП 

Оріхівська – 4,1 МВт; ТП Новокарлівка – 4,9 МВт; ТП Пологи – 6,7 МВт; ТП 

Магедове – 5,6 МВт; ТП ім. Яковенка – 4,8 МВт; ТП Комиш Зоря – 4,6 МВт. 

Джерелами електропостачання району є підстанції 330 кВ «Дніпро-

Донбас», «Запорізька», «Мелітопольська» та «Молочанська» Дніпровської 

енергосистеми НЕК «Укренерго». По всій довжині ПЛ 330 кВ (164 км), що 
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пов’язує чотири зазначені підстанції змонтовано провід АС-300. При цьому 

довжина ПЛ 330 кВ «Молочанська – Мелітопольська» складає 62 км, 

«Дніпро – Донбас – Молочанська» – 94 км, «Запорізька 330 – Дніпро – 

Донбас» – 8 км. Згідно розробленої в НЕК «Укренерго» «Галузевої програми 

з реконструкції та модернізації магістральних та міждержавних електричних 

мереж на 2012–2016 рр.» визначені вище ПЛ включені в програму 

модернізації та реконструкції в першу чергу. 

На сьогодні чотири прохідні підстанції 150 кВ району проходження 

ділянки залізниці (Оріхове, Орсільмаш, Гуляй Поле, Пологи) живляться від 

одноколового транзиту загальною довжиною 186,56 км, що підключений до 

різних систем шин 150 кВ опорної підстанції 330/150/35 кВ «Молочанська». 

Це свідчіть про необхідність приведення існуючої схеми електричної мережі 

у відповідність вимогам нормативних документів для забезпечення надійного 

електропостачання як існуючих споживачів району, так і перспективних 

об’єктів І категорії залізниці. За результатами електричних розрахунків для 

нових ПЛ150кВ вибрано провід типу АС-240, а для ПЛ 35 кВ –АС-185. 

Згідно рекомендованого варіанту передбачається наступне приєднання 

ТП до мереж енергосистем (рис. 2.10): 

 «Кірпотине тяг.» на напругу 150 кВ з підключенням двома 

відгалуженнями від існуючої двоколової тупикової ПЛ 150 кВ Запорізька–

Вільнянська (Л-411, Л-412), що є лінією живлення підстанції 150/35/10 кВ 

«Вільнянська»; 

 «Фісаки тяг.» на напругу 35 кВ з організацією РП 35 кВ за схемою 

35-5 «одна робоча, секціонована вимикачем, система шин» з живленням 

двома одноколовими ПЛ від шин 35 кВ нової підстанції «Кірпотине тяг.» та 

від шин 35 кВ нової підстанції «Обща тяг.»; 

 «Обща тяг.» на напругу 35 кВ з організацією РП 35 кВ за схемою 35-

5 «одна робоча, секціонована вимикачем, система шин» з живленням двома 

одноколовими ПЛ 35 кВ від нової підстанції «Фісаки тяг.» та від закритого 

розподільного пристрою (ЗРП) 35 кВ нової ТП 150/35 кВ «Оріхівська тяг.»; 
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  «Оріхівська тяг.» на напругу 150 кВ з живленням за схемою «захід-

вихід» від існуючої ПЛ 150 кВ «Оріхове–Орсільмаш» (Л-451). Приєднання 

тягової підстанції за такою схемою можливе лише у разі зміни схеми 

живлення абонентської підстанції 150/10 кВ «Орсільмаш»; 

 «Новокарлівка тяг.» на напругу 35 кВ з живленням двома 

одноколовими ПЛ 35 кВ: від РП 35 кВ нової ТП «Оріхівська тяг.» і від РП 

35кВ нової ТП «Пологи тяг.»; 

  «Пологи тяг.» на напругу 150 кВ з живленням за схемою «захід-

вихід» від існуючої ПЛ 150 кВ «Пологи–Куйбишеве»; 

  «Магедове тяг.» на напругу 35 кВ з організацією РП 35 кВ за 

схемою 35-5 «одна робоча, секціонована вимикачем, система шин» з 

живленням двома одноколовими ПЛ 35кВ від нової ТП 35 кВ «Пологи тяг.» 

та від нової ТП 35 кВ «ім.Яковенка тяг.»; 

  «Комиш-Зоря тяг.» на напругу 150 кВ з живленням двома 

одноколовими ПЛ 150 кВ від існуючих ПС «Андріївка» та ПС «Куйбишеве». 

Таким чином, живлення підстанцій 35 кВ «Фісаки тяг.», «Обща тяг.», 

«Новокарлівка тяг.» та «ім.Яковенка тяг.» передбачається по мережі 35 кВ 

від нових підстанцій 150 (35) кВ «Кірпотине тяг.», 150 (35) кВ «Оріхівська 

тяг.», 150 (35) кВ «Пологи тяг.» та 150 кВ «Комиш-Зоря тяг.» 

Доцільність живлення ТП «Кірпотине тяг.», «Оріхівська тяг.», «Пологи 

тяг.» та «Комиш-Зоря тяг.» по мережі 150 кВ, у зв'язку з необхідністю 

забезпечення І категорії надійності підтверджена електричними 

розрахунками при максимальних літніх та зимових навантаженнях 2011 року 

з урахуванням приєднанням тягових підстанцій. Усі виконані розрахунки 

після аварійних режимів з урахуванням введення ПЛ 150 кВ «Кірпотине тяг.–

Оріхівська тяг.» характеризуються допустимими режимними параметрами. 

На підставі аналізу виконаних розрахунків усталених режимів 

електричних мереж можна зробити висновки: 

 організувати надійне живлення нових ТП, без додаткового розвитку 
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мережі 150 кВ району неможливо; 

 враховуючи навантаження ТП, а також приріст навантажень 

споживачів району, визначений ПАТ «Запоріжжяобленерго», для компенсації 

дефіциту реактивної потужності у районі потрібно відновлення роботи 

пристроїв компенсації реактивної потужності типу БСК (або введення нових 

ПКРП) на існуючих підстанціях 150 кВ в обсязі 30–40 Мвар. 

У даному варіанті передбачається виконання ЗРП 150 кВ нової 

підстанцій «Оріхівська тяг.» за схемою 150-6 «одна робоча, секціонована 

вимикачем, і обхідна системи шин», ЗРП 150 кВ нових підстанцій «Пологи 

тяг.» і «Комиш-Зоря тяг.» - за схемою 150-4 «місток з вимикачами в колах 

трансформаторів і ремонтною перемичкою з боку трансформаторів». Схеми 

ЗРП 35 кВ усіх нових підстанцій 150/35 кВ та 35 кВ передбачається виконати 

за схемою 35-5 «одна робоча, секціонована вимикачем, система шин». 

Схема виконання ЗРП 150 кВ «Кірпотине тяг.» залежить від реалізації 

спорудження ПЛ 150 кВ «Кірпотине тяг.–Оріхівська тяг.». У разі 

спорудження цієї ПЛ необхідно передбачити ЗРП за схемою 150-6 «одна 

робоча, секціонована вимикачем, і обхідна системи шин».  

Незалежно від прийнятого до реалізації варіанта СЗЕ тягових 

підстанцій ділянки «Запоріжжя–Комиш-Зоря», для забезпечення надійного 

електропостачання району та споживачів І категорії залізниці необхідно 

виконати реконструкцію ЗРП 150 кВ вузлової підстанції 150/35/10 кВ 

«Пологи» з приведенням до схеми 150-6 «одна робоча, секціонована 

вимикачем, і обхідна системи шин». 

Аналіз режимів аварійної ситуації за умови одночасного відключення 

ПЛ 150 кВ «Молочанська–Оріхове» (JI-112) та «Молочанська–Пологи»  

(Л-113) призводить до недопустимого зниження напруги в електричній 

мережі району, навіть у режимі мінімальних навантаженнях літа, що 

потребує введення значного обсягу обмеження споживачів регіону для 

підтримки напруги у допустимих межах. 

Для забезпечення надійності електропостачання споживачів І категорії 
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залізниці передбачено спорудження ПЛ 150 кВ «Андріївка–Комиш-Зоря тяг. 

–Куйбишеве». Проте, основним джерелом живлення ПС «Андріївка», як і 

інших підстанцій району, залишаються шини 150 кВ опорної ПС 330/150 кВ 

«Молочанська». 

Беручи до уваги вищезазначене, вважається за доцільне додатково 

приєднати електричну мережу району до іншого джерела живлення, а саме, 

до шин 150 кВ підстанції 330 кВ «Запорізька». З цією метою пропонується 

спорудити ПЛ 150 кВ від нової ТП «Кірпотине тяг.» до нової ТП «Оріхівська 

тяг.» орієнтовною довжиною 53,6 км, тобто утворити транзит 150 кВ 

«Запорізька–Вільнянська–Кірпотине тяг.–Оріхівська тяг.». 

Аналіз розрахунків режимів на перспективний період (2016 р. і 2021 р.) 

свідчить про необхідність відновлення роботи БСК, які встановлені на 

існуючих ПС 150 кВ «Гуляй Поле», «Пологи» і «Куйбишеве», але у даний 

час виведені з експлуатації. Введення в роботу існуючих або нових пристроїв 

компенсації реактивної потужності величиною 30-40 Mвар потрібне для 

підтримки напруги в електричний мережі у зв'язку з прогнозованим ростом 

навантажень району. Виконаний комплекс розрахунків ремонтних 

(аварійних) режимів на перспективний період з урахуванням вищезазначених 

заходів показав, що струмове завантаження AT, трансформаторів, ліній 

електропередач, а також рівні напруги в електричний мережі району 

знаходяться в межах допустимих значень. 

Вартість робіт з реконструкції існуючих електричних мереж та нового 

будівництва з метою реалізації СЗЕ складає орієнтовно 262,05 млн. грн. 

Орієнтовна вартість спорудження ПЛ 150 кВ «Кірпотине тяг.–Оріхівська 

тяг.» складає 64,3 млн. грн. 

Створення другого електрифікованого напряму в порти Чорного моря 

дуже важливо для економіки країни. На цьому напрямі планується 

використання найбільш сучасних технологій електропостачання –

транспортно-енергетичних коридорів в полосі відчуження залізниць, що 

ефективно при спорудженні нових залізничних ліній в енергодефіцитних 
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регіонах. Найбільш ефективним є варіант приєднання тягових підстанцій 

«Херсон-тягова» та «Миколаїв-тягова» до ПС 330 кВ «Херсон» та 

«Миколаїв» відповідно до схеми: Миколаїв–Миколаїв-тягова–Херсон-

тягова–Херсон. При цьому варіанті врахована наступна інформація: 

 ТП «Херсон-тягова», максимальне розрахункове навантаження якої 

складає 14,7 МВт, споруджується поблизу міста Херсон для електрифікації 

дільниці Миколаїв–Херсон Одеської залізниці. Введення навантаження 

підстанції передбачалось до 2016 року; 

 ТП «Миколаїв-тягова», розрахункове навантаження якої складає 

19 МВт, споруджується у південній частині м. Миколаїв, введення 

навантаження підстанції планувалось в 2016 році. 

Загальна протяжність транзиту 150 кВ Херсон–Херсон-тягова–

Миколаїв-тягова–Миколаїв становить 119 км. Схема приєднання підстанцій 

наведена на рис. 2.11. Розрахунок нормальних та після аварійних режимів 

роботи мережі регіону від навантаження ТП у період максимальних зимових 

навантажень 2015 року (рис. 2.12) показує, що в аварійних режимах при 

відключенні двох АТ 330 кВ на ПС «Херсон» та двох АТ 330 кВ на ПС 

«Миколаїв» з метою підтримання допустимих рівнів напруги на ПС 150 кВ 

регіону виникає необхідність встановлення пристроїв компенсації реактивної 

потужності. Слід зазначити, що зниження напруги на ТП «Миколаїв-тягова» 

не є значним завдяки спорудженню лінії Херсон - Херсон-тягова у 

дволанцюговому виконанні. 

Аналіз розрахункових струмів короткого замикання на шинах 150 кВ 

ТП показав, що струм трифазного к.з. на ТП «Херсон-тягова» складає 9,5 кА, 

а на ТП «Миколаїв-тягова» – 5,5 кА. Капіталовкладення реалізації схеми СЗЕ 

тягових підстанцій (табл. 2.9) складають 267,4 млн. грн. для відкритої 

підстанції та 307,4 млн. грн. для закритої підстанції. 
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Рисунок 2.11 – Схема приєднання ТП «Херсон-тягова» та «Миколаїв-тягова» 

 

 

Таблиця 2.9 –Укрупнені показники вартості тягових підстанцій "Херсон 

тягова" та "Миколаїв-тягова" 

№  Найменування об’єкту 
Вартість, 
млн. грн. 

1 
Будівництво відкритої (закритої) ТП 150/27,5/10 (6) кВ 

"Херсон-тягова" з трансформаторами потужністю 2×25 МВА 
33 (53) 

2 
Будівництво відкритої (закритої) ТП 150/27,5/10 (6) кВ 

"Миколаїв-тягова" з трансформаторами потужністю 2×40 МВА 
40 (60) 

3 
Реконструкція ПС 330/150 кВ "Херсон"

(1)
 з встановленням 

додаткових комірок 150 кВ 
6,5 

4 
Реконструкція ПС 330/150 кВ "Миколаїв"

(1)
 з встановленням 

додаткової комірки 150 кВ та переведенням на схему 150-7 
30 

5 
Будівництво дволанцюгової ПЛ 150 кВ Херсон–Херсон- 

тягова, орієнтовна довжина траси – 1×26 км 
46,3 

6 
Будівництво ПЛ 150 кВ Херсон-тягова–Миколаїів-тягова, 

орієнтовна довжина траси – 1×63 км 
75,6 

7 
Будівництво ПЛ 150 кВ Миколаїв-тягова–Миколаїв, 

орієнтовна довжина траси – 1×30 км 
36 

Усього 
267,4 

(З07,4) 
(1) – за умови наявності місця для розширення підстанцій. 
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Перспективи розвитку електричних мереж зовнішнього 

електропостачання тягових підстанцій. Розвиток схем зовнішнього 

електропостачання ТП з урахуванням вимог електроенергетики України 

базується на приєднанні до мереж НЕК Укренерго (220–330 кВ) з метою 

підвищення якості електроенергії і зниження витрат та часу будівництва 

нових ТП та підвищення надійності і безпеки електропостачання ТП шляхом 

створення транспортно-енергетичних коридорів у полосі відчуження 

залізниць [5, 13, 18, 44, 45].  

Нові підходи безпосередньо впливають на забезпечення енергобезпеки 

процесу перевезень. З урахуванням цього мають бути визначені заходи як 

організаційного, так і фінансового характеру, спрямовані на реалізацію 

вказаних пріоритетів за відповідними господарствами залізниць та взаємодію 

з НЕК «Укренерго». 

На балансі НЕК «Укренерго» знаходиться 22,93 тис. км магістральних і 

міждержавних ліній електропередач напругою 35–800 кВ та 133 електричні 

підстанції напругою 220–750 кВ. До магістральних та/або міждержавних 

електричних мереж можуть бути приєднані виключно електроустановки 

ліцензіата з передачі електричної енергії місцевими (локальними) 

електричними мережами або електроустановки, призначені для виробництва 

електричної енергії.  

На сьогодні залізниці є ліцензіатами з передачі і поставки 

електроенергії, що дозволяє їм використовувати приєднання до таких мереж і 

таким чином підвищити якість електроенергії для споживачів залізниць. 

«Технічні умови» приєднання видаються власником електричних мереж у 

разі приєднання нової електроустановки, збільшення електричної потужності 

електроустановки внаслідок реконструкції чи технічного переоснащення, 

зміни вимог замовника до надійності електрозабезпечення електроустановки, 

зміни точки приєднання. Власник мереж має забезпечити відповідно до умов 

договору про приєднання технічну можливість підключення 

електроустановок замовника в точці приєднання та своєчасне підведення 
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електричних мереж до точки приєднання, а також збільшення їх пропускної 

здатності. Так, проектом зовнішнього електропостачання електрифікованої 

дільниці Полтава–Кременчук–Користівка передбачено тимчасове 

використання пересувної ТП 154/27,5/10 кВ «Кременчук тяг.», яка має 

джерелом живлення ПС 330 кВ «Кременчук» Північної ЕС НЕК «Укренерго» 

(рис. 2.13). Це значно збільшує енергетичну безпеку залізниць, надійність 

живлення ТП та дозволяє знизити втрати електроенергії при її передачі.  

 

 

 

Рисунок 2.13 – Пересувна тягова підстанція «Кременчук тяг.»  

регіональної філії Південної залізниці 

 

Значну функцію у надійності зовнішнього електропостачання виконує 

досконалість оперативного управління електричними мережами та взаємодія 

енергодиспетчерського апарату електропередавальних організацій та НЕК 

«Укренерго» з енергодиспетчерськими центрами залізниць. Окрім цього, 

залізниці мають можливість використовувати унікальну автоматизована 
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система комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) для аналізу і 

регулювання режимів роботи електротягових мереж з урахуванням режимів 

енергосистеми та мінімізації перетоків потужності і зменшення втрат 

електроенергії. 

Діючі закони та нормативні акти дозволяють фінансування 

капітального будівництва, реконструкції та обслуговування об’єктів, 

призначених для спільних потреб підприємств електроенергетики та 

підприємств інших галузей, проводити за рахунок замовників (власників) та 

користувачів цих об’єктів. Енергопостачальники зобов’язані забезпечувати 

надійне постачання електричної енергії згідно з умовами ліцензій та 

договорів. Такі пункти закону спрямовані на розвиток електричних мереж 

залізниць та дозволяють приєднання тягових підстанцій до електричних 

мереж енергосистем. 

Основним недоліком нормативно-правової бази електроенергетики 

України щодо приєднаних електроустановок до електричних мереж є її 

недосконалість у частині передачі власності (технічних засобів), що створені 

в результаті виконання технічних умов силами та коштами замовників, на 

баланс власників електричних мереж, і це стримує розвиток і реконструкцію 

електричних мереж у цілому та створює колізію у господарській діяльності.  

Зниження витрат на зовнішнє електропостачання при електрифікації 

нових ділянок вимагає збільшення відстаней між тяговими підстанціями до 

80–100 км і застосування нових схем живлення з реалізацією глибоких вводів 

високої напруги (підключення до ПЛ 220, 330 кВ) і перспективою переходу 

до власних розподільних мереж 110 кВ. Тут можлива у перспективі розв’язка 

з СЗЕ через кола постійного струму і вирішення питання електромагнітної 

сумісності. 

Перспективними на сьогодні є високовольтні лінії електропередачі 

(клас напруги 35–110 кВ, а також і ПЛ зовнішнього електропостачання), які 

прокладають у полосі відчуження залізниць на окремо стоячих опорах у 

обмежених габаритах, як виняток, розміщують у габариті опори контактної 
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мережі. Як правило, це дволанцюгові або триланцюгові ПЛ, які будуються як 

на електрифікованих, так і на неелектрифікованих ділянках. Опори ПЛ у 

місцях з обмеженими габаритами полоси відведення використовують для 

кріплення контактної підвіски. У результаті створюється транспортно-

енергетичний коридор, по якому проходять і власні живильні лінії 110 кВ. 

Такі лінії в полосі відчуження залізниць має Німеччина та інші країни 

[35–37]. Поєднання різних комунікацій в одній трасі має великі переваги при 

їх спорудженні та експлуатації. Притрасові автомобільні шляхи, як шляхи 

загального користування, скорочують терміни будівництва і електрифікації 

залізничних ліній, дозволяють високоякісно і в стислі строки здійснювати 

планові та аварійні роботи з ремонту цих ліній і енергетичних мереж. 

Для зниження втрат енергії пропонується: реалізація раціонального 

графіка руху поїздів і глибоких вводів високої напруги з перспективою 

переходу до власних розподільних мереж 110 кВ, модернізація і оснащення 

сучасним електроустаткуванням рухомого складу та інфраструктури 

основних і перспективних напрямів залізниць [51]. 

Найважливішими задачами є вдосконалення вітчизняних стаціонарних 

і пересувних підстанцій та інших лінійних об’єктів тягового 

електропостачання шляхом комплектації функціональних модульних блоків 

сучасними комутаційними апаратами з цифровим релейним захистом та 

діагностикою тягових мереж; місцевого та дистанційного управління 

комутаційними апаратами приєднань, а також діагностики вимикачів та 

самодіагностики (рис. 2.14). 

Концепція розвитку схем зовнішнього електропостачання тягових 

підстанцій з урахуванням вимог електроенергетики України базується на 

таких основних положеннях: 

 приєднання до мереж НЕК Укренерго (220–330 кВ) для підвищення 

якості електроенергії та зниження витрат і часу на будівництво нових ТП; 

 створення транспортно-енергетичних коридорів у полосі відчуження 

залізниць, що ефективно при спорудженні нових залізничних ліній в 
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енергодефіцитних регіонах;  

 підвищення надійності і безпеки електропостачання ТП шляхом 

розвитку власних живильних електричних мереж 110 кВ і пересувних 

підстанцій нового покоління з РП-110 кВ; 

 

 
а 

 
б 

 
в 

 

 
г 

 

Рисунок 2.14 – Сучасні комутаційні апарати, пристрої релейного захисту та 

діагностики електротягових мереж: а – комірка постійного струму з 

викатним швидкодіючім вимикачем ВАБ-206; б – комірка змінного струму з 

викатним вимикачем (27,5 кВ); в – перемикач пункту групування станції 

стикування; г – інтелектуальні пристрої цифрового захисту та автоматики  

приєднань 27,5 кВ та 3,3 кВ 
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 обґрунтування створення власних потужностей генерації 

електричної і теплової енергії для стаціонарної енергетики; 

 зниження перетоків потужності і втрат енергії в мережах електротяги 

та живильних мережах енергосистем; 

 зниження коштів на закупівлю електроенергії шляхом розвитку схем 

приєднання ТП до мереж зовнішнього електропостачання за першим класом 

(35, 110, 220, 330 кВ).  

Перспективними є такі етапи реалізації концепції зовнішнього 

електропостачання ТП при існуючих режимах роботи енергосистем: 

 розробка і техніко-економічне обґрунтування пропозицій з 

корегування і взаємної ув’язки інвестиційних програм розвитку та технічного 

переоснащення електричних мереж ПАТ «Укрзалізниця», НЕК «Укренерго», 

Обленерго з підвищення надійності електропостачання ТП залізниць; 

 розрахунки режимів роботи електричних мереж зовнішнього 

електропостачання ТП і підготовка рекомендацій з підвищення надійності 

існуючих схем, зменшення перетоків потужності та втрат енергії. 

 

2.6. Стратегічні задачі і пріоритети енергозберігаючої діяльності 

залізниць 

Реалізація енергооптимального процесу перевезень є першочерговою 

проблемою залізничного транспорту. Особливої гостроти цієї проблеми 

додає з'явившийся дефіцит потужності енергосистем і зростаючі тарифні 

ставки на електроенергію. Відпустка цін на енергоносії значно збільшує 

складову витрат на реалізацію процесу перевезень, пов'язану зі споживанням 

електроенергії (понад 20%). Підвищення конкурентоспроможності та 

економічності роботи електрифікованих ліній залізниць потребують 

вирішення пріоритетних задач:  

 надійного енергетичного забезпечення процесу перевезень та 

ефективної роботи залізниць на енергетичному ринку країни;  

 значного зниження питомої витрати ПЕР (тяга поїздів, 
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інфраструктура, ремонт, виробництво);  

 докорінного поліпшення структури управління енергетичним 

комплексом на основі сучасних інформаційних технологій;  

 підвищення обсягу рекуперації електричної енергії та ефективності її 

використання, оснащення ТП інверторами і накопичувачами енергії.  

Реалізація потенціалу енергозбереження залізниць повинна 

здійснюватися через цільові інвестиційні проекти і програми, прямо або 

побічно спрямовані на енергозбереження, а також через організаційні заходи 

господарств залізниць по енергозбереженню і підвищенню енергетичної 

ефективності їх діяльності (рис. 2.15). 
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локомотивів

Програма модернізації 
тягового рухомого складу

Програма створення і освоєння 
виробництва моторвагонного 

рухомого складу

Програма розвитку 
вантажного вагонобудування

Програма створення нових 
пасажирських вагонів

Оптимізація експлуатаційної 
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Модернізація пристроїв електрифікації 
та електропостачання 

Модернізація тепло-енергетичних об'єктів та 
реконструкція виробничо-технічних будівель 

Інтегральний ефект економії паливно-енергетичних і матеріальних ресурсів

Рухомий склад Інвестиційні програми 

та проекти

Інвестиційні програми 
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Інфраструктура
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Модернізація та оновлення  колійного 
господарства

Модернізація та оновлення господарства 
автоматики та телемеханіки

Розвиток автоматизованої системи 
комерційного обліку електроенергіїУдосконалення обліку ПЕР

 

Рисунок 2.15 – Структура формування енергозберігаючої діяльності 

ПАТ «Укрзалізниця» 

 

Потенціал енергозбереження повинен враховуватися при створенні 

нової техніки і технологій для залізничного транспорту, при підготовці і 

реалізації інвестиційних програм в енергетичному секторі діяльності 

залізниць [50, 51]. 
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Енергетичні інвестиційні програми структур, що входять до складу 

ПАТ «Укрзалізниця», мають бути синхронізовані за своїми технологічними 

показниками, а також за критеріями надійності і якості енергозабезпечення з 

аналогічними інвестиційними програмами зовнішньої енергетики. 

 

2.7. Висновки 

1. Запропоновано метод визначення для основних технічних засобів і 

технологій у всіх сферах діяльності залізниць технічно досяжних і 

економічно виправданих граничних значень показників, що впливають на 

енергоспоживання (потенціал енергозбереження). 

2. На основі модельно-передбачуваного принципу показників процесу 

перевезень та аналізу наявного потенціалу енергозбереження технічних 

засобів і технологій визначено для кожного виду тяги прогнозовані на 

перспективу до 2020 року величини питомої витрати ПЕР на тягу поїздів 

(електротяга 112,0 кВт·год /10
4 
ткм.бр., теплотяга 82,5 кгут /10

4 
ткм.бр.). 

В підсумку сформовані прогнозні, зведені енергетичні баланси в 

цілому по ПАТ «Укрзалізниця» на 2020 рік, які визначають потребу 

залізниць в енергоресурсах на позначену перспективу. Так прогнозоване 

зниження питомих витрат ПЕР щодо рівня 2012 р. складе до 2020 р. для 

електротяги 6,9%, для теплотяги – 3,3%, або в середньому щорічно 0,8–0,9% 

в електротязі і 0,3–0,4% в теплотязі. За весь період спостережень та 

прогнозування (1997–2020 рр.) буде досягнуто зниження питомих витрат 

ПЕР в електротязі на 22,0% і в теплотязі на 12,6%. 

Запропоновано знизити собівартість перевезень та підвищити провізну 

здатність за рахунок вибору раціональних співвідношень використання 

електричної і дизельної тяги та підвищення енергоефективності СТЕ і СЗЕ. 

3. На основі системного аналізу вітчизняних і зарубіжних СТЕ, 

обґрунтована і запропонована концепція їх розвитку шляхом підвищення 

напруги та мінімізації перетоків потужності і втрат енергії, що забезпечує 

ресурсо- та енергозбереження. Встановлена необхідність розгляду 
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нерозривного взаємозв'язку СТЕ і СЗЕ при визначенні енергоефективних 

режимів роботи електричної тяги і забезпечення енергобезпеки процесу 

перевезень. 

Запропоновано інвестиційні програми структур, що входять до складу 

ПАТ «Укрзалізниця» синхронізувати за своїми технологічними показниками, 

а також за критеріями енергоефективності та якості енергозабезпечення з 

аналогічними інвестиційними програмами зовнішньої енергетики. 

4. З урахуванням вимог електроенергетики України запропоновані 

наукові принципи побудови зовнішнього електропостачання залізниць як 

ліцензіатів с передачі і розподілу електроенергії, що базуються на таких 

основних положеннях: 

 приєднання до мереж НЕК Укренерго (220–330 кВ) для підвищення 

якості електроенергії та зниження витрат і часу на будівництво нових ТП; 

 створення транспортно-енергетичних коридорів у полосі відчуження 

залізниць, що ефективно при спорудженні нових залізничних ліній в 

енергодефіцитних регіонах;  

 зниження коштів на закупівлю електроенергії шляхом розвитку схем 

приєднання ТП до мереж зовнішнього електропостачання за першим класом 

(35, 110, 220, 330 кВ).  

Матеріали розділу опубліковані в [9, 13, 18, 22, 39, 43–45, 49–51]. 
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