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Характеристика галузі 

Залізничний транспорт як галузь народного господарства включає в себе: залізничні колії, мости, 
тунелі, прилади електропостачання, тягові підстанції, вокзали, станції, депо, рухомий склад та ін. 
[2; 4]. 

Цей вид транспорту в нашій країні найбільш пристосований до масових перевезень вантажів. 
Функціонує вдень і вночі, не залежить від пори року і атмосферних умов. Допомагає доставляти 
вантажі у важкодоступні райони. За обсягами вантажообігу займає перше місце. Залізничні шляхи 
мають високу пропускну здатність. На залізничних коліях відносно невелика вартість перевезень 
та висока швидкість доставки вантажів. За останні роки швидкість вантажних і пасажирських 
поїздів збільшилась від 80- 
106 км/год до 160-200 км/год (таку швидкість розвиває електропоїзд (ЕР200). 

Залізничний транспорт є неповторним для будь-яких перевезень у міжрайонному і 
внутрірайонному сполученні. Однак будівництво залізничних шляхів вимагає великих 
капіталовкладень, що залежить від топографічних, кліматичних і економічних умов. 

На залізничному транспорті висока доля витрат припадає на малозалежні від обсягів руху 
операції (ремонт будівель та інших споруд і пристроїв); вона складає більше половини загальних 
витрат з експлуатації залізничних шляхів. Все це визначає ефективність залізниць при значній 
концентрації вантажних потоків. 

Перевезення вантажів по залізничних коліях на відносно великі відстані економічно більш 
вигідне, ніж на малі, що пояснюється високим рівнем питомих витрат. Сюди відносять витрати на 
початкові і кінцеві операції, враховуючи подачу вагонів, завантаження і розвантаження, їх 
прибирання. 

Залізничні колії в порівнянні з іншими видами транспорту меншою мірою впливають на 
навколишнє середовище і мають меншу енергоємність перевізної роботи.  

Історично склалося, що на залізничних шляхах існує два типи тяги (мал. 10.1.1). При одному з 
них на локомотивах знаходиться запас пального, води, необхідних для виробництва енергії, 
завдяки якій рухається поїзд. Запаси пального, води і мастильних матеріалів поповнюються у 
спеціальних екіпірувальних пунктах. 
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Локомотиви іншого типу тяги не мають власного джерела енергії, а отримують її ценралізовано 
через контактну мережу від тягових підстанцій. 

Звідси і назви цих видів тяги:  

•         автономна; 

•         неавтономна.  

Локомотиви автономної тяги поділяються за найбільш характерними ознаками принципом дії їх 
теплових машин. Такими на паровозах є парові машини – використовується пара, яка 
виробляється паровим котлом. На тепловозах використовують дизелі – двигуни внутрішнього 
згоряння, робота яких грунтується на самоспалахуванні палива, що подається в циліндри, при 
стисненні повітря. На неелектрифікованих дільницях шляхів приміські і міські пасажирські 
перевезення виконуються дизельними поїздами. Два перші або останні вагони є моторними, 
частину пасажирського приміщення в них займають дизельні установки. В газотурбовозах 
джерелом енергії, вироблюваної для руху поїзда, є установка з газотурбінними двигунами. 
Газотурбовози поки що менш економічні, ніж дизельні двигуни, і тому не мають широкого 
використання. 

Локомотиви неавтономної тяги, чи електричної, класифікують також на основі її найбільш 
характерної ознаки – за родом струму і напруги у контактній мережі. 

На сучасних дорогах використовують дві системи: постійного струму напругою 3 кВ та змінного 
струму напругою 25 кВ і частотою 50 Гц. 

Існує ще й комбінована система тяги, яка займає проміжне значення. До неї відносяться 
контактно-акумуляторна система та дизель-контактна, обидві мають електричні тягові двигуни. 
Цей вид тяги використовується для пасажирських перевезень на відносно невеликі відстані на 
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дорогах, які мають електрифіковані шляхи. На таких дільницях електричні тягові двигуни мають 
отримувати енергію від контактної мережі. Після виходу за її межу енергія до тягових двигунів 
поступає від акумуляторів, розташованих на контактно-акумуляторному рухомому потязі. 

Тягові двинуни дизель-контактного локомотиву отримують на неелектрифікованих ділянках 
живлення (енергію) від генераторів, які приводяться в дію дизельними двигунами потягу. На 
електричній тязі виконуються 70% всіх пасажирських перевезень і близько 80% приміських. 

Електрифікація залізниць забезпечила збереження значної кількості дизельного палива, 
необхідного в інших галузях народного господарства. 

Характеристика рухомого складу 

Електровози 

Електрорухомий потяг прийнято класифікувати за такими ознаками: 

•         за родом живильного струму (змінного чи постійного); 

•         родом роботи (вантажні, пасажирські, маневрові); 

•         тягової передачі (індивідуальний чи груповий привід); 

•         шириною залізничної колії (широко- чи вузькоколійні); 

•         формами ходових частин (моторні чи безмоторні осі). 

Тепловози 

•         За галуззю використання (магістральні, промислові); магістральні – це пасажирські, 
вантажні, вантажопасажирські, маневрові. 

•         Типом передачі (електрична, гідравлічна, механічна). 

•         Кількостю секцій (одно-, дво-, багатосекційні). 

•         Шириною колії (широко- чи вузькоколійні). Залізниці бувають двох типів: вузькі (750-
1100 мм) та ширококолійні (1524 мм). 

Вагони  

•         Парк вагонів поділяється на вантажні та пасажирські вагони.  

•         Парк вантажних вагонів складається: з критих вагонів, піввагонів, платформ, 
цистерн, ізотермічних вагонів, вагонів спеціального призначення. 
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•         Парк пасажирських вагонів складається: з м’яких і твердих вагонів, вагонів-
ресторанів, багажних, поштових та спеціального призначення. 

•         Всі вагони класифікуються: 

•         за основою – 4-, 6-, 8- та багатоосні; 

•         місцем експлуатації – магістральні (загальномережні, магістральні), промислові (що 
виходять на магістралі та внутрішньозаводські); 

•         шириною колії (див. вище); 

•         габаритом потяга (вагони ті, що ходять по всій мережі держави, та ті, що ходять тільки 
по рекомендованих коліях); 

•         матеріалом та технологією виготовлення кузова (суцільнометалеві, дерев’яні, клепані, 
зварені) [3; 6].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


